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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile februarie – iunie și septembrie – decembrie 2022 
(Situaţia cuprinde datele la 04.11.2022) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 2172 
din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 436 

– înregistrate în sesiunea extraordinară 1 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 266 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 407 

491 

– votate  
 

479 

             din care: - înaintate la Senat        55 

                            - în procedura de promulgare   52 

                            - promulgate** 256 

                            - respinse definitiv 116 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

– la vot final 10 

2) Se află în proces legislativ 1675 

a) pe ordinea de zi 418 

b) la comisii  
 

1234 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte 
de vedere Guvern 

3 

3) Desesizări 18 
4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 4 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 
  Cele 479 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      209 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                   din care: 
                                110 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    19 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    80 de proiecte de legi 
                       270 de propuneri legislative 
in careern:n care 
 *** * inclusiv sesiunea extraordinară din 19 iulie 2022 i pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
     ** În anul 2022 au fost promulgate 293 de legi, dintre care 37 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură  
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea septembrie – decembrie 2022 

 

(Situaţia cuprinde datele la 04.11.2022)                                                                                               

 
Totalul iniţiativelor legislative 1778 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie  1512 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie - decembrie 266 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 69 

104 

– votate  
 

92 

             din care: - înaintate la Senat       30 

                            - în procedura de promulgare  31 

                            - promulgate*  20 

                            - respinse definitiv  11 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

– la vot final  
 

10 

2) Se află în proces legislativ 1675 

a) pe ordinea de zi 418 

b) la comisii  
 

1234 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte 
de vedere Guvern 

3 

3) Desesizări 6 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent) 4 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 
  Cele 92 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      47 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                      din care: 
                                  20 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      4 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  23 de proiecte de legi 
                      45 de propuneri legislative 
proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
  * În anul 2022 au fost promulgate 293 de legi, dintre care 273 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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C. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 31 octombrie și miercuri, 2 noiembrie 2022 
      
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 92 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         16               

22 

   - votate 12 
                      - la Senat  6 

                      - la promulgare  6 

    - la vot final 10 

 Retrimise la comisii 2 

 
 
 

Cele 12 iniţiative legislative votate privesc: 
       
9 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                           din care: 
                          3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgență ale Guvernului 
                          1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                          5 proiecte de legi 
              3 propuneri legislative 

 
 
 
   
 
 

 
 

Ives   
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D. Situația proiectelor de lege adoptate/respinse de Camera Deputaților 
în săptămâna  31octombrie – 4 noiembrie 2022 

 
(ședința din 31 octombrie 2022, condusă de domnul vicepreședinte Ciprian-Constantin Șerban)  

 
 

I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   
 
1. PL-x 270/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al 
Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative 

 
2. PL-x 537/2022 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor 
alte măsuri în domeniul sănătăţii 

 
3. PL-x 54/2021 - Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
 
4. PL-x 620/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport 
naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței 
nr.21/1996 

 
5. PL-x 583/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea 

Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate 
acestuia 

 
6. PL-x 552/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2018 privind constituirea și menținerea unor 

rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere  
 
 
 

II. Proiecte de lege/propuneri legislative adoptate/respinse de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră 
sesizată și care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 
1. PL-x 450/2022 - Proiect de lege pentru aderarea României la Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în 

spațiul extra-atmosferic, adoptată la New York, la 12 noiembrie 1975 și deschisă spre semnare la New York, la 14 
ianuarie 1975 

 
2. PL-x 448/2022 - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în 

sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice   
 
3. PL-x 438/2022 - Proiect de lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a 

sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor 
ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar                         
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4. PL-x 545/2022 - Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ                                        

 
5. Pl-x 458/2022 - Propunere legislativă privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Abrămuţ, 

judeţul Bihor, precum şi pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României  

 
6. Pl-x 317/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004  
(adoptată potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată) 
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 

Guvernului pentru a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
 

(situaţie la data de 07 noiembrie 2022) 
 

 
În data de 07 septembrie 2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru 

cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022, care  cuprinde 68 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 32 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  
 
 

Stadiul proiectelor de legi 

 
SENAT 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
11 

 
0 

- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
0 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

6 
0 
5 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

21 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

2 
15 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

0 
0 
3 
1 

Total: 32 0  
 

17 
  

 
15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                        ANEXĂ 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 07 noiembrie 2022) 
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
    

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx  
435/2021 

 
L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.43/2007 privind introducerea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic. (poz. 
I-b-23) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei 
naţionale de profil la normele şi exigenţele europene incidente în 
materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  OZ 
Plen AGRIC, 
ADMIN și 
MED 
 

Raport  
depus pe 
25.10.2022 
(468/R/2022) 

2 

PLx 
558/2022 
 

L 
524/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.263/2004 privind 
asigurarea continuității asistenței medicale 
primare prin centrele de permanență. (poz. I-a-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.263/2004. Intervenţiile 
legislative vizează modul de stabilire a zonelor în care se înfiinţează 
centrele de permanenţă, respectiv aprobarea criteriilor prin notă de 
aprobare semnată de ministrul sănătăţii, cu privire la mediul rural 
se instituie asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 
centrele de permanenţă prin constiturea echipelor medicale de 
minim 5 medici, în cazurile în care nu se pot constitui echipele 
formate de minim 7 medici şi 7 asistenţi medicali, desfăşurarea 
activităţii centrelor de permanenţă doar în sedii fixe, crearea 
cadrului legal şi pentru înfiinţarea şi desfiinţarea centrelor de 
permananţă, stabilirea sancţiunilor în cazul constatării abaterilor 
de la normele de funcţionare, eliminarea prevederilor legate de 
centrele mobile şi reorganizarea acestora în centre de permanenţă 
fixe, realizarea activităţilor de vaccinare împotriva COVID 19 în 
cadrul centrelor de permanenţă. 

S - Adoptată 
pe 28.09.2022 
CD -  OZ 
Plen SĂN 
 
 

Raport  
depus pe 
25.10.2022 
(470/R/2022) 

3 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea 
unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-
financiare efectuate de Ministerul Finanţelor 
Publice şi pentru completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

Abilitarea Ministerului Finanţelor Publice de a exercita acţiuni de 
control asupra modului de utilizare a sumelor acordate prin acţiuni 
de sponsorizare/mecenat în scopul susţinerii unor activităţi fără 
scop lucrativ, al respectării destinaţiei fondurilor acordate, precum 
şi a modului de utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul 
general consolidat. 

S  - Adoptată 
pe 17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data 
de 29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 
 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD 

4 

PLx 
484/2019 

 
L 

351/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu 
privire la programe guvernamentale naţionale şi 
cu privire la măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-b-19) 
- reexaminare la solicitarea Președintelui 

României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, a Legii nr.151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 
persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 
sănătate mintală asociate, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea 
unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru 
tratament în străinătate, precum şi a Legii nr.229/2016 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi 
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Fizioterapeuţilor din România.  

S  - Adoptată 
pe 29.06.2022 
CD - BUG, 
MUN și SĂN 
pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.09.2022 

5 

PLx 
107/2022 

 
L 

27/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru modificarea unor termene. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.207/2015, a Legii nr.227/2015, 
abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.136/2019, precum şi 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/1999.  

S  - Adoptată 
pe 07.03.2022 
CD - BUG 
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
05.04.2022 

6 

PLx 
628/2022 

 
 

L 
483/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-a-5)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015, abrogarea Legii 
nr.170/2016, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002.  

S -  Adoptată 
pe 12.10.2022 
CD -  BUG și 
MUN  
pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
02.11.2022 

7 

PLx 
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 
comercianţi. (poz. I-b-2)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE. 

 
S  - Adoptat pe 
02.11.2015 
CD -  IND și 
JUR 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
12.11.2015 

8 
PLx 

380/2017 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea Competentă 
de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea 

S  - Adoptat pe 
17.10.2017 

TDR: 
09.11.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

235/2017 

din Legea nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore. (poz. I-b-12)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Neagră să fie condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat 
şi de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin 
decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani.  

CD -  IND și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

9 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice. (poz. I-b-1) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, în principal în scopul transpunerii unora dintre 
dispozitiile Directivei (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 
2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a 
conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 
2006/126/CE privind permisele de conducere. 

 
 
S  - Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, 
JUR, APĂR  
și TRSP 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
03.11.2020 

10 

PLx 
263/2022 

 
L 

225/2022 

Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore. (poz. I-b-13)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 13 senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 Potrivit expunerii de 
motive, iniţiativa vizează implementarea şi aplicarea corectă a 
Directivei 2013130/UE privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi 
gaziere offshore şi de modificare a Directivei 2004/35/CE.  

S  - Adoptat pe 
09.05.2022 
CD -  IND și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
31.05.2022 

11 

PLx 
614/2022 

 
 

L 
492/2022 

Proiect de lege privind stabilirea 
responsabilităților biroului unic de legătură și 
ale autorităților competente în vederea punerii în 
aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, 
art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) și ale 
art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 12 
decembrie 2017 privind cooperarea dintre 
autoritățile naționale însărcinate să asigure 
respectarea legislației în materie de protecție a 
consumatorului și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr.2006/2004. (poz. I-a-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor 
art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 
alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind cooperarea dintre 
autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei 
în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.2006/2004, în contextul îndeplinirii 
obligaţiilor ce revin României, ce rezidă din calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene. 

S - Adoptată 
pe 10.10.2022 
CD -  IND și 
JUR 
pt. raport 
comun 
 
 

TDR: 
02.11.2022 
 

12 
PLx 

375/2022 
Proiect de Lege pentru completarea art.11 
alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

 Completarea art.11 alin.(1) din Legea nr.50/1991. Proiectul 
vizează crearea cadrului legal necesar pentru executarea de lucrări 

S - Adoptat pe 
14.06.2022 

TDR: 
27.06.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

256/2022 

executării lucrărilor de construcţii. (poz. I-b-22) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura 
sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol de apărare 
împotriva inundaţiilor, precum şi instalaţiile aferente, inclusiv 
malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cu obligaţia aducerii 
la starea iniţială a investiţiilor executate de terţi în baza unor 
protocoale/contracte de colaborare. 

CD -  
ADMIN, 
MED și JUR 
pt. raport 
comun 

 

13 

PLx 
484/2021 

 
L 

333/2021 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, 
precum şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. I-b-20)  
- reexaminare la solicitarea Președintelui 

României 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.134/2019.  

S -  Adoptat pe 
16.05.2022 
CD -  MUN și 
SĂN 
pt. raport 
comun 

TDR: 
25.05.2022 
 

14 

PLx 
437/2021 

 
L 

214/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.82/1993 privind 
constituirea Rezervaţiei Biosferei ”Delta 
Dunării” .  
(poz. I-b-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator:21 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.82/1993, în scopul conservării 
habitatului Deltei Dunării şi îmbunătăţirii managementului 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, precum şi a modului de 
gestionare a resurselor regenerabile din rezervaţie. 

S -  Adoptat pe 
04.10.2021 
CD -  JUR și 
MED 
pt. raport 
comun 

TDR: 
02.11.2021 
 

15 

PLx 
535/2022 

 
L 

426/2022 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile 
industriale. (poz. I-a-8)  
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea şi completarea Legii nr.278/2013, în sensul majorării 
limitelor amenzilor contravenţionale, precum şi al stabilirii unor 
fapte drept infracţiuni. 

S -  Adoptată 
pe 21.09.2022 
CD -  JUR și 
MED  
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
18.10.2022 

16 

 
PLx 

553/2022 
 

L 
589/2022 

Proiect de Lege privind protecţia sistemelor 
informatice ale autorităţilor şi instituţiilor 
publice în contextul invaziei declanşate de 
Federaţia Rusă împotriva Ucrainei. (poz. II-3)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

Stabilirea cadrului juridic şi instituţional general şi necesar în 
vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării de către autorităţile şi 
instituţiile publice, de la nivel central şi local, a produselor şi 
serviciilor software de tip antivirus provenind direct sau indirect din 
Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul 
direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia 

S - Adoptată 
pe 28.09.2022 
CD -  JUR și 
INFOCOM 
pt. raport 
comun 

TDR: 
19.10.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 - Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Rusă sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în 
mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale 
cărui organe de administrare fac parte persoane din Federaţia 
Rusă. 

 

17 

PLx 
264/2017 

 
L 

160/2017 
 

Proiect de Lege pentru modifcarea şi 
completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea 
centrelor comunitare româneşti în străinătate. 
(poz. I-b-15)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura instituţională 
actuală şi instituirea de norme legale suplimentare în ceea ce 
priveşte procedura de înfiinţare, atribuţiile, finanţarea şi personalul 
centrelor comunitare.  

S  - Adoptată 
pe 26.06.2017 
CD -  POL 
EXT și 
CROMANII 
Trimis pe data 
de 12.11.2018 
pt. raport 
suplimentar 

TDR: 
03.12.2018 

  
                              IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                            

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx 
600/2021 

 
L 

410/2021 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor 
dispărute. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor 
administrative, metodelor şi evidenţelor specifice 
activităţii de căutare a persoanelor dispărute. 

CD -  Adoptat pe 
08.03.2022 
S - OZ plen 
JUR și APĂR 
 

Comisiile sesizate în 
fond au depus 
raportul – favorabil 
cu amendamente 

2 

PLx 
185/2022 

 
L 

391/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului 
organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel 
naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului 
european de informaţii şi de autorizare privind 
călătoriile. (poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului organizatoric în scopul 
operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de 
intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii 
şi de autorizare privind călătoriile. 

CD -  Adoptată pe 
15.06.2022 
S  - Adoptată pe 
24.10.2022 

La promulgare din 
data de 28.10.2022 

3 

PLx 
442/2022 

 
L 

594/2022 
 

Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. 
(poz. I-b-18) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
ansamblul de principii şi reguli care guvernează 
funcţionarea Consiliul Superior al Magistraturii. 

CD -  Adoptată pe 
20.09.2022 
S - Adoptată pe 
17.10.2022 

La promulgare  din 
data de 21.10.2022 
S-a depus  
sesizare de 
neconstituționalitate 
din data de 
26.10.2022 

4 
PLx 

441/2022 
Lege privind organizarea judiciară.  
(poz. I-b-16) 

Ansamblul de principii şi reguli care guvernează 
funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi parchetelor 

CD - Adoptată pe 
27.09.2022 

La promulgare  din 
data de 21.10.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 
L 

603/2022 

 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

în activitatea judiciară, în scopul garantării 
respectării Constituţiei României, republicată, şi 
realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanei prin înfăptuirea justiţiei ca serviciu 
public.  

S -  Adoptată pe 
17.10.2022 

S-a depus  
sesizare de 
neconstituționalitate 
din data de 
26.10.2022 

5 

PLx 
440/2022 

 
L 

612/2022 
 

Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
(poz. I-b-17)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea la 
nivel primar a tuturor aspectelor care privesc 
cariera magistraţilor în acord cu deciziile Curţii 
Constituţionale în materie: admiterea în 
magistratură, stagiul şi examenul de capacitate, 
numirea magistraţilor, promovarea acestora, 
efectivă sau pe loc, evaluarea şi formarea 
profesională, numirea în funcţii de conducere, 
revocarea din aceste funcţii, delegarea, detaşarea, 
transferul, numirea judecătorilor în funcţia de 
procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător.  

CD - Adoptată pe 
04.10.2022 
S - Adoptată pe 
17.10.2022 

La promulgare  din 
data de 21.10.2022 
S-a depus  
sesizare de 
neconstituționalitate 
din data de 
26.10.2022 

6 

PLx 
447/2022 

 
L 

629/2022 
 
 

Proiect de Lege privind modificarea Legii 
nr.307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire 
la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare 
în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, 
semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010. (poz. I-b-
7) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea 
Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea 
unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor 
şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 
octombrie 2010.  

CD -  Adoptat pe 
11.10.2022 
S -  Șt 
pt. raport 

TDR: 08.11.2022 

7 

PLx 
439/2022 

 
L 

630/2022 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de 
finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - 
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, 
semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg 
la 11 aprilie 2022.  
(poz. I-b-14) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Finanţarea construcţiei unui nou Spital Regional de 
Urgenţă în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va 
deveni un centru de nivel terţiar pentru reţeaua de 
spitale din regiunea de Sud-Vest (SV), ce va trata 
pacienţii critici şi cazurile ce necesită tehnologie şi 
expertiză de nivel înalt. Noul spital va înlocui şi va 
prelua paturile existente în Spitalul Clinic de 
Urgenţă. 

CD -  Adoptat pe 
11.10.2022 
S -  Bug 
pt. raport 

TDR: 08.11.2022 

8 

PLx 
443/2022 

 
L 

643/2022 

Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Prima finanţare programatică pentru politici de 
dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 

Ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi 
BIRD, în valoare de 600 milioane de euro şi a 
Acordului privind asistenţa financiară 
nerambursabilă dintre România şi BIRD, acţionând 
în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru 

CD -  Adoptată pe 
19.10.2022 
S - Adoptată pe 
26.10.2022 

La promulgare  din 
data de 02.11.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

 19 iulie 2022, şi a Acordului privind asistenţa 
financiară nerambursabilă (Prima finanţare 
programatică pentru politici de dezvoltare pentru 
creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
acţionând în calitate de administrator al Fondului 
BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile 
Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 iulie 
2022. (poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, 
în valoare de 24,2 milioane de dolari S.U.A. aferente 
primei finanţări programatice pentru politici de 
dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă.  

9 

PLx 
298/2020 

 
L 

221/2020 
 

Legea laptelui şi a produselor lactate.  
(poz. I-b-9)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: 36 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Sectorului laptelui şi a produselor lactate, a 
preparatelor lactate, a preparatelor pe bază de lapte 
şi a celor care au ca materie primă produse obţinute 
din lapte şi crează cadrul juridic în ceea ce priveşte 
prezentarea produselor şi comercializarea acestora.  

S -  Adoptată pe 
12.05.2020 
CD -  Adoptată pe 
19.10.2022 
 

La promulgare  din 
data de 29.10.2022 

10 

PLx 
557/2022 

 
L 

481/2022 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
(poz. I-a-6)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 
propunându-se în principal: introducerea de noi 
criterii de formare iniţială şi de ocupare a posturilor 
prin concurs pentru toate categoriile de funcţii de 
conducere: manageri, directori executivi şi directori 
executivi adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerea 
serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de 
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, 
directori medicali, medic-şef, se introduce noţiunea 
de criterii de calitate aferente programelor de 
formare, elaborate de către OMS în programul de 
asistenţă tehnică din PNRR, înfiinţarea unui Institut 
Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, 
denumit în continuare INMSS, ca instituţie publică 
cu personalitate juridică în subordinea Ministerului 
Sănătăţii, prin reorganizarea Şcolii Naţionale de 
Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează, 
INMSS va fi finanţat din venituri proprii şi subvenţii 
de la bugetul de stat, iar coordonarea academică se 
va stabili prin hotărâre a Guvernului. 

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  Adoptată pe 
19.10.2022 

La promulgare  din 
data de 29.10.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

11 
PLx 

438/2022 
 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului 
organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel 
naţional a sistemului centralizat pentru determinarea 
statelor membre care deţin informaţii privind 
condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale 
apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar. (poz. I-b-6) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Crearea cadrul legal pentru aplicarea, la nivel 
naţional, a Regulamentului (UE) 2019/816 privind 
stabilirea unui sistem centralizat pentru 
determinarea statelor membre care deţin informaţii 
privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi 
ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze 
sistemul european de informaţii cu privire la 
cazierele judiciare, precum şi transpunerea 
Directivei (UE) 2019/884 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a 
Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce 
priveşte schimbul de informaţii privind resortisanţii 
ţărilor terţe şi în ceea ce priveşte sistemul european 
de informaţii cu privire la cazierele judiciare 
(ECRIS) şi de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a 
Consiliului. 

CD - Adoptată pe 
31.10.2022 
S -  

 

12 
PLx 

450/2022 
 

Proiect de Lege privind aderarea la Convenţia cu 
privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New 
York la 14 ianuarie 1975.  
(poz. I-b-8)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Aderarea României la Convenţia cu privire la 
înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New 
York la 14 ianuarie 1975. În vederea implementării 
dispoziţiilor Convenţiei, Agenţia Spaţială Română 
(ROSA), care este coordonatorul la nivel naţional al 
activităţilor spaţiale, va înfiiinţa, menţine şi actualiza 
registrul naţional al obiectelor lansate în spaţiul 
extraatmosferic.  

CD -  Adoptată pe 
31.10.2022 
S  -    

 

13 
PLx 

448/2022 
 

Proiect de Lege pentru modificarea unor acte 
normative referitoare la căutarea automatizată în 
sistemul automatizat pentru identificarea datelor 
dactiloscopice. (poz. I-b-4)  
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea cadrului legal relevant, în scopul 
respectării condiţiilor aplicabile principiului 
disponibilităţii, prin includerea datelor 
dactiloscopice ale persoanelor fizice prevăzute la 
art.196 alin.(1) şi (3) din Legea nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, în schimbul automatizat de 
date dactiloscopice realizat cu statele membre ale 
Uniunii Europene şi Statelor Unite ale Americii.  
 

CD -  Adoptată pe 
31.10.2022 
S -  

 

14 

PLx 
552/2022 

 
 

L 
493/2022 

Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.85/2018 privind constituirea și menținerea unor 
rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. 
(poz. I-a-1)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

Modificarea şi completarea Legii nr.85/2018, cu 
scopul implementării în reglementarea internă a 
prevederilor Directivei de punere în aplicare (UE) 
2018/1581 a Comisiei din 19 octombrie 2018 de 
modificare a Directivei 2009/119/CE a Consiliului în 
ceea ce priveşte metodele de calcul al obligaţiilor de 

S - Adoptată pe 
28.09.2022 
CD -  Adoptată pe 
31.10.2022 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

stocare.  

15 

PLx 
507/2021 

 
L 

319/2021 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2021 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul achiziţiilor publice. (poz. 
I-b-11)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea si completarea unor acte normative în 
domeniul achiziţiilor publice, respectiv Legea 
nr.98/2016, Legea nr.99/2016, Legea nr.100/2016, 
Legea nr.101/2016, precum şi Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.98/2017.  

 
S  - Adoptată pe 
18.10.2021 
CD - Adoptată pe 
11.10.2022 
 

Legea nr. 291/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                          
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 
23. Comisia pentru antreprenoriat și turism 
24. Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru examinarea in. leg. din dom. 

justiției 
 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 
ANTRE 
DOMJUST 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de  3  noiembrie 2022 ) 

 

I.  În perioada  31 octombrie - 3 noiembrie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 5 rapoarte.                           
Comisiile permanente au depus 50 avize. 
Cele 5 rapoarte depuse sunt:  

♦ rapoarte de adoptare                       4 
♦ rapoarte de respingere                    1 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului             3 
♦ Proiecte de legi ;i propuneri legislative          2 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1205 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  125  pentru raport 

suplimentar. 
La comisii se află  15 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  a doua  sesiune 

ordinară a anului 2022.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  1274  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 489 

♦ rapoarte suplimentare 
73 47 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 17 

TOTAL 721 553 

 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
 
 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  31  octombrie  - 3 noiembrie 2022 
 

I. Comisia economică 

 
II. Comisia pentru buget 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 371/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2022 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stingerea unor 
obligaţii fiscale şi bugetare ale 
Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” 
S.A. – raport comun cu Comisia 
pentru buget și Comisia pentru 
transporturi 

Instituirea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii 
fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfa” S.A., pe fondul 
obligaţiei Guvernului de a recupera, cu celeritate, ajutorul 
de stat acordat societăţii în cauză, declarat nelegal prin 
decizie a Comisiei Europene. Măsurile instituite se aplică 
atât cu privire la bunurile imobile ale operatorului de 
transport feroviar de marfa, cât şi la bunurile mobile ale 
acestuia, inclusiv la titlurile de participare 

Guvern 
27.09.22 
11.10.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(486/R din 
31.10.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 371/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2022 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stingerea unor 
obligaţii fiscale şi bugetare ale 
Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” 
S.A. – raport comun cu Comisia 
economică și Comisia pentru 
transporturi 

Instituirea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii 
fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfa” S.A., pe fondul 
obligaţiei Guvernului de a recupera, cu celeritate, ajutorul 
de stat acordat societăţii în cauză, declarat nelegal prin 
decizie a Comisiei Europene. Măsurile instituite se aplică 
atât cu privire la bunurile imobile ale operatorului de 
transport feroviar de marfa, cât şi la bunurile mobile ale 
acestuia, inclusiv la titlurile de participare 

Guvern 
27.09.22 
11.10.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(486/R din 
31.10.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

 
IV.  Comisia pentru transporturi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 620/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, 
utilizarea infrastructurilor de transport 
naval aparţinând domeniului public, 
precum şi desfăşurarea activităţilor de 
transport naval în porturi şi pe căile 
navigabile interioare, precum şi pentru 
completarea art.25 alin.(1) din Legea 
concurenţei nr.21/1996 

Implementarea Regulamentului (UE) 2017/352 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 15 
februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind 
furnizarea de servicii portuare şi a normelor 
comune privind transparenţa financiară a 
porturilor, în contextul îndeplinirii de către 
România a obligaţiilor ce-i revin, derivate din 
calitatea sa de stat membru UE 

Guvern 26.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(485/R din 
31.10.22) 

2 PLx 371/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2022 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stingerea unor obligaţii 
fiscale şi bugetare ale Societăţii 
Naţionale de Transport Feroviar de 
Marfă „C.F.R. Marfă” S.A. – raport 

Instituirea unor măsuri pentru stingerea unor 
obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale 
de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfa” 
S.A., pe fondul obligaţiei Guvernului de a 
recupera, cu celeritate, ajutorul de stat acordat 
societăţii în cauză, declarat nelegal prin decizie a 
Comisiei Europene. Măsurile instituite se aplică 

Guvern 
27.09.22 
11.10.22 
18.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(486/R din 
31.10.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 236/2022 

Propunere legislativă privind abrogarea Legii 
nr.555/2004 privind unele măsuri pentru 
privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului 
Petrom - S.A. Bucureşti 

Abrogarea Legii nr.555/2004 1 senator 31.10.22 

Raport de 
respingere 
(487/R din 

2.11.22) 

2 PLx 
647/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.139/2022 privind 
prelungirea mandatelor unor membri ai 
Comitetului de reglementare al Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Prelungirea pentru o perioadă de şase luni, a 
mandatelor în derulare ale membrilor 
Comitetului de reglementare al Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei, care expiră la data de 23 
octombrie 2022 

Guvern 311.10.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(488/R din 

2.11.22) 



 

comun cu Comisia economică și 
Comisia pentru buget 

atât cu privire la bunurile imobile ale operatorului 
de transport feroviar de marfa, cât şi la bunurile 
mobile ale acestuia, inclusiv la titlurile de 
participare 

 
V. Comisia pentru apărare 

 
       

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
287/2020 

Proiect de Lege 
pentru completarea 
Legii nr.360/2002 
privind Statutul 
poliţistului 

Modificarea şi completarea Legii nr.360/2002. Intervenţiile legislative 
vizează crearea cadrului juridic astfel încât studenţii Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuzaˮ a Ministerului de Interne, care sunt declaraţi inapţi 
pentru continuarea studiilor prin decizie medicală definitivă dispusă de 
către autorităţile competente, la cerere, să poată opta pentru continuarea 
programelor de studii de ordine publică şi siguranţă publică, respectiv, 
drept, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, fără ca la absolvire 
să li se acorde gradul profesional şi fără a fi încadraţi în Ministerul de 
Interne. Totodată, studenţii aflaţi în această situaţie urmează a fi exoneraţi 
de obligaţia restituirii cheltuielilor efectuate pe timpul desfăşurării 
programelor de studii 

1 senator 1.11.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(489/R din 

2.11.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Accesibilitatea prețurilor pentru alimente trebuie să devină o realitate în Uniune 

Stimați colegi, 
Ultimul anunț făcut de către Eurostat privind creșterea prețurilor la alimente în UE, anul acesta, nu este unul deloc 

îmbucurător. Potrivit acestui organism al Comisiei Europene care se ocupă cu statistica, costurile alimentelor de bază au fost 
cu aproape 9% mai mari în iulie 2022 decât în aceeași lună din 2021. Motivele sunt pe cât de simplu de identificat, pe atât de 
complexe. Le știți și dumneavoastră, le știu și majoritatea cetățenilor europeni: războiul din Ucraina, criza energetică, creșterea 
tuturor costurilor de producție și întreținere, explozia prețurilor substanțelor chimice folosite în agricultură, precum și 
schimbările climatice aparent intempestive, dar cu efecte majore, cum ar fi seceta pedologică ce pare că ne va afecta și toamna 
aceasta din nefericire.  

Deși țările UE nu sunt expuse riscului de penurie de alimente, totuși această explozie a prețurilor, combinată cu 
creșterea inflației afectează în cea mai mare măsură grupurile vulnerabile de cetățeni cu venituri mici. Și asta în contextul în 
care Uniunea Europeană rămâne unul dintre principalii producători de produse agroalimentare, motiv pentru care a fost cel mai 
mare comerciant din lume în 2021.  

Și de aici rezultă deducția logică și îndreptățită ca presiunea intensificată asupra gospodăriilor cu venituri mici din 
Uniune trebuie să înceteze. Sistemul alimentar al UE va rămâne unul solid și fiabil dacă preocuparea liderilor Uniunii privind 
accesibilitatea prețurilor nu doar că va crește, ci se va concretiza în cât mai multe forme de sprijin dedicate, în principal, și 
țărilor producătoare de cereale și alte materii prime de bază. Iar când vorbesc despre aceste state, evident că mă refer, în 
special, la România.  

Țara noastră a fost afectată nu doar de războiul din Ucraina, ci și de facilitarea exportului de cereale din statul vecin prin 
intermediul coridoarelor verzi. Până în prezent, prin România, au fost exportate aproximativ 60% din cerealele din Ucraina. 
Un procent de 47% dintre acestea au rămas pe teritoriul Uniunii Europene, punând presiune pe prețul de vânzare al cerealelor 
europene. 

Sub nicio formă nu doresc să par populist sau șovin, dar trebuie să admitem cu toții că fermierii noștri nu au putut nici 
măcar să încheie contracte pentru ridicarea cerealelor lor, având în vedere că prioritate absolută li s-a acordat celor ucrainene. 
De asemenea, cunosc foarte multe cazuri în care pentru cerealele noastre autohtone se ofereau prețuri mult mai mici de către 
cumpărători, deși calitatea acestora era superioară, doar din cauză că piața europeană era asaltată de cele provenite din 
Ucraina, comercializate sub prețurile piețelor europene. Iar acest aspect are deja urmări nefaste asupra posibilităților 
fermierilor români de a-și menține și derula și anul viitor exploatațiile agricole. Falimentul micilor producători sau chiar al 
unor asociații agricole va însemna automat o creștere suplimentară a prețurilor la hrană. Trebuie să subliniez că și sectorul 
european al cărnii de pasăre a fost puternic afectat de la începutul conflictului. În timp ce Ucraina îşi va dubla exporturile la 
180 de mii de tone, fermele zootehnice autohtone sunt în mare dificultate. În principal din cauza prețurilor mari la energie, dar 
și din cauza lipsei de hrană. Unele dintre ele au început să-și sacrifice animalele. 

Stimați colegi, firește că îngrijorările noastre nu sunt singulare în peisajul comunitar, însă acest aspect nu ne ajută cu 
nimic, cel puțin acum. Și fermierii din Ungaria, Polonia și Slovacia s-au confruntat și ei cu o concurență neobișnuită din 
pricina exporturilor masive de cereale din Ucraina. Și nici aceștia, la rândul lor, nu sunt convinși de predictibilitatea viitorului 
investițiilor proprii, având în vedere acest fond.  

Așadar, consider că este imperios necesar ca în viitorul cât mai apropiat, Comisia Europeană să dea dovadă de același 
spirit de solidaritate și față de fermierii României. Mai ales că este probabil ca impactul acestor crize să continue pe termen 
lung, în special în țările în curs de dezvoltare, precum și în statele mai sărace din Uniune. 
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Pe lângă orice formă de sprijin în plus pe care Comisia Europeană ar putea să o ofere României tocmai ca recompensă 
pentru solidaritatea manifestată față de Ucraina, solidaritate ale cărei costuri le resimțim foarte intens, aprobarea Planului 
Naţional Strategic în integralitatea sa, fără alte observații suplimentare, se va putea traduce printr-un impuls la timp pentru 
acest domeniu vital și ocupațional pentru țara noastră. Desigur că validarea formală a PNS presupune pentru România o 
perioadă de 6 săptămâni și unele posibile noi ajustări strict de ordin tehnic, nu și privind conținutul său, dar această ultimă 
etapă va reprezenta startul realizării tuturor obiectivelor vitale pentru dezvoltarea agriculturii românești. Țara noastră va 
beneficia de o sumă de 15,8 miliarde de euro pentru perioada 2023-2027. Documentul programatic prevede circa 6 miliarde de 
euro pentru investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală, 9,78 miliarde de euro pentru acordarea subvenţiilor în agricultură şi 
151,7 milioane de euro pentru măsuri de piaţă. 

În concluzie, România a făcut din nou dovada respectării tuturor angajamentelor luate față de partenerii europeni, cât și 
față de Ucraina. Iar acum este rândul conducerii Uniunii să probeze bunele politici și intenții prin decizii ferme și potrivite și 
față de producătorii interni, indiferent de naționalitatea acestora, cât și prin transpunerea în realitate a creșterii accesibilității 
prețurilor pentru alimente în comunitate. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Adrian Alda 

*** 
Tinerii pot reprezenta soluția pentru viitorul României, dar ei trebuie sprijiniți! 

 

Stimate colege / stimați colegi, 
Tinerii români au un potențial uriaș, iar acest lucru m-a determinat ca toate proiectele pe care le-am derulat să reprezinte 

investiția mea în tineri, în viitorul acestei țări. Din punctul meu de vedere tinerii sunt cea mai importantă resursă a unei națiuni.  
În condițiile în care realitățile sociale sunt în continuă și rapidă schimbare, tinerii au nevoie de sprijinul nostru pentru a 

se dezvolte și pentru a-și atinge acest potențial pe care îl au. 
PSD, prin reprezentanții săi în Guvern și în instituțiile statului, s-a angajat să ofere tinerilor oportunități prin care să ne 

asigurăm că aceștia nu sunt doar liderii de mâine, ci și agenții schimbării de astăzi. 
Toate programele, toate proiectele destinate tinerilor îi vor ajuta pe aceștia să se implice în viața comunității, să participe 

la proiecte destinate acestora. Voi face referire doar la câteva dintre programele dedicate tinerilor: 
1) Tinerii interesați de agricultură pot accesa Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din Programul 

Național de Dezvoltare Rurală al cărei rol este acela de a încuraja tinerele familii să rămână în mediul rural și să ajute la 
dezvoltarea acestuia. Doar investind în tinerii din mediul rural putem să combatem depopularea satelor românești. 

2) Tinerii cu spirit antreprenorial pot accesa și liniile de finanțare „Viitorul pentru tineri NEET”. Prin aceste proiecte 
tinerii șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani pot primi o finanțare de până la 25.000 de euro pentru a începe o afacere. 

3) Tot pentru tineri antreprenori este și Programul Innotech Student, cu finanțare europeană, care îi ajută pe studenți, 
masteranzi sau doctoranzi să înceapă o afacere.  

De asemenea, o importanță însemnată o au și facilitățile care sunt acordate tinerilor. Ministerul Muncii condus de 
colegul meu Marius Budăi a anunțat că au fost atrase noi fonduri europene pentru subvenţionarea angajării tinerilor, dar şi a 
persoanelor peste 45 de ani! Valoarea proiectelor este de 57 milioane de euro. 

La rândul său, Ministerul Familiei condus de colega mea Gabriela Firea pune accent foarte mult pe sprijinirea tinerilor și 
a tinerelor familii. Două programe importante în acest sens sunt Student Invest și Family Start. 

În cadrul programului „Student Invest”, fiecare student poate obține un credit de până la 50.000 de lei, iar printre 
cheltuielile eligibile se regăsesc: plata taxelor școlare, a chiriei sau a locurilor de cazare în căminele studențești; achiziția de 
cărți, calculatoare, laptopuri, aplicații informatice de specialitate, investigații medicale, dar și altele. 

Programul „Family Start” reprezintă un sprijin acordat tinerilor pentru întemeierea familiei dar și pentru educația 
copiilor. Familiile tinere vor putea accesa un credit de 75.000 de lei. 

În concluzie, consider că pentru tineri sunt esențiale o serie de aspecte: să-și prețuiască visele, să dezvolte o pasiune și 
să înceapă să lucreze pentru scopul vieții lor, să-și țină ochii larg deschiși și să se protejeze de orice rău, iar noi să le fim mereu 
alături.  

Tinerii trebuie să-și amintească întotdeauna că nu sunt singuri și că joacă un rol esențial în dezvoltarea societății. 
Vă mulțumesc!                 Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 
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Joaca liberalilor cu pensionarii României 
Domnule președinte de ședință,  
Stimați parlamentari,   
Dragi colegi, 
În ultima săptămână am constatat că s-a redeschis licitația cu strigare pentru majorarea punctului de pensie. Pe criteriul, 

„cine dă mai mult”, am văzut o adevărată întrecere între colegii de la PNL în avansarea unui procent cât mai mare pentru 
majorarea punctului de pensie de la 1 ianuarie 2022. Aș vrea să le reamintesc colegilor de la PNL că, nu cu mult timp în urmă, 
dânșii cereau demisia ministrului Muncii, domnul Marius Budăi, pentru că a prezentat o propunere din partea PSD, ca 
majorarea pensiilor, nu doar a punctului de pensie ci și a pensiei minime, să fie de cel puțin 10%. Atunci au fost mai multe 
voci din PNL, inclusiv domnul premier Nicolae Ciucă, ce făceau apel la responsabilitate, ca să nu creăm așteptări pensionarilor 
ce nu pot fi apoi acoperite de realitate.  

Reamintesc însă că, atunci când a prezentat această propunere a PSD, cu o majorare a pensiilor cu 10%, domnul 
ministru Marius Budăi a precizat și impactul de 11,6 miliarde de lei pe care l-ar implica această creștere. De asemenea, PSD a 
prezentat în mai multe rânduri și sursele de finanțare pentru susținerea acestei majorări.  

Nu am văzut niciodată astfel de date sau precizări din partea colegilor de la PNL care au avansat alte procente pentru 
creșterea punctului de pensie. Nu au prezentat nici impactul, nici sursele de finanțare pentru procentele propuse.  De fapt, nici 
nu mai știu care este propunerea oficială a PNL, pentru că s-au avansat atât de multe procente încât nu mai e clar ce le propune 
PNL pensionarilor.  

Dați-mi voie să vă prezint cum s-au jucat cu aceste cifre: Pe 3 septembrie, prim-vicepreședintele domnul Rareș Bogdan 
spunea că punctul de pensie ar trebui să crească cu 16%. Pe 3 octombrie, premierul Ciucă spunea că majorarea ar trebui să fie 
de maxim 11%. Pe 4 octombrie, tot domnul Rareș Bogdan, venea cu o altă variantă de 14%. Pe 27 octombrie, premierul Ciucă 
vorbea de 15%. Săptămâna aceasta, din nou, domnul Rareș Bogdan zicea că ar trebui să fie 15,3%, iar doamna Turcan, fostă 
ministru al Muncii, vorbea de 25%.  Vă rog să rețineți această listă. Sunt șase propuneri diferite, venite de la liderii de frunte ai 
aceluiași partid politic, iar unele provin chiar de la aceeași persoană.  

Sincer, este profund incorect pentru milioanele de pensionari să vă jucați cu aceste procente. Nici măcar liberalii nu ar 
putea spune acum exact care este propunerea oficială a partidului.  Niciuna dintre aceste propuneri, aruncată cu atâta ușurință 
în spațiul public de către liderii PNL, nu a fost însoțită de impactul bugetar și de sursele de finanțare pentru acoperirea 
procentului avansat. 

Fac apel la colegii liberali să nu se mai joace așa cu cifrele!. Să nu-și mai bată joc de pensionari! Iar dacă au alte 
propuneri, îi rog să vină cu toate cifrele pe masă, cu impact și cu surse de finanțare. Vă rog să-i respectați pe pensionari! 

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

Dezvoltarea sectorului agricol din România 
Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
România are un Plan Național Strategic pentru perioada 2023-2027, cu obiective clare pentru dezvoltarea agriculturii, 

industriei alimentare și a satului românesc, plan ce a fost transmis oficial de către MADR, în luna octombrie,  către Comisia 
Europeană. Documentul programatic prevede circa 6 miliarde euro pentru investiții în agricultură și dezvoltare rurală, 9,78 
miliarde euro pentru acordarea subvențiilor în agricultură și 151,7 milioane euro pentru măsuri de piață. În total sunt alocate 
15,8 miliarde de euro pentru programe de investiții în agricultură în perioada 2023-2027.  

Aș dori să îl felicit pe ministrul Petre Daea pentru activitatea sa de la conducerea ministerului, mai ales în situația 
actuală, în care țara noastră trece printr-o perioadă extrem de dificilă, prin prisma creșterii prețurilor în toate domeniile, ca 
urmare a războiului de la granițele noastre. Agricultorii și fermierii români trebuie sprijiniți, pentru a-și mări producția și 
pentru a oferi produse de calitate pe mesele românilor. De multe ori mergând printre rafturile de la supermarket conștientizăm 
că produsele românești au prețuri mai ridicate decât cele din afară, deoarece datorită diverselor probleme legate de secetă, 
irigații, forță de muncă, sunt nevoiți să pună prețurile mai mari pentru a putea avea cât de cât profit. 

Doresc să îi încurajez pe locuitorii din zona montană să acceseze cele 3 programe de sprijin care au fost lansate de 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția Națională a Zonei Montane(ANZM), pentru înființarea de: 

• centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană; 
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• centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi 
aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană; 

• stâne montane. 
Crescătorii de animale și producătorii agricoli pot lua finanțare pentru a înființa un centru de colectare, iar statul oferă o 

finanțare nerambursabilă ce poate ajunge la o intensitate de 90% din valoarea totală maximă eligibilă, iar pentru cei care 
doresc să înființeze o stână montană sau un centru integrat de colectare-prelucrare, intensitatea finanțării este de 50%. Cei 
interesați trebuie să depună proiectele până pe 21 noiembrie, iar suma alocată programelor este de aproximativ 220 de 
milioane de lei din bugetul național, pe principiul primul venit, primul servit. Astfel de programe sunt extrem de importante 
pentru stimularea investițiilor cu capital românesc, ceea ce conduce la crearea de locuri de muncă și menținerea populației 
active în zona montană și, pe de altă parte, susținerea producătorilor autohtoni pentru a oferi consumatorilor produse de 
calitate. 

PSD este un partid care a sprijinit mereu agricultura românească, pe care intenționăm să o dezvoltăm în continuare și să 
încurajăm astfel tinerii români care muncesc în domeniul agriculturii în străinătate, să revină și să prospere în propria lor țară. 

Vă mulţumesc!             
Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 

Pași concreți în combaterea violenței domestice 
 
„...Respectarea drepturilor omului trebuie să facă parte din educaţia globală şi din demnitatea omului, iar toate aspectele 

violenţei fizice sau mintale împotriva persoanei umane constituie o violare a drepturilor sale”, se arată într-o Rezoluţie a 
Parlamentului European, elaborată încă din data de 11 iunie 1986.  

Violența domestică este, din păcate, încă un fenomen îngrijorător în România, în ciuda eforturilor făcute de instituțiile 
responsabile ale statului pentru diminuarea acestuia.  

De la începutul acestui an, 33 de femei au murit în urma abuzurilor partenerilor de viață, în aceeași perioadă fiind emise 
5.043 ordine de protecție. 

De asemenea, numai la numărul de telefon gratuit pus la dispoziția victimelor violenței domestice de către Ministerul 
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, s-au 
înregistrat în acest an 3.700 de apeluri, sute de femei fiind trimise către locuințele protejate ale statului pentru a scăpa de 
calvarul îndurat zilnic. 

Un pas extrem de important în pedepsirea aspră a agresorilor a fost înfăptuit recent, odată cu începerea utilizării 
brățărilor electronice de către Ministerul de Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea 
electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale. Din păcate însă, în prezent se folosește un număr infim din 
aceste brățări electronice achiziționate de autorități pentru a monitoriza agresorii. 

Subliniez că este vital ca autorii faptelor de violență domestică să știe că nu vor putea perpetua la infinit actele de 
agresiune asupra femeilor și că vor suporta rigorile legilor. 

Proiectele destinate prevenirii și combaterii violenței domestice inițiate de ministrul PSD Gabriela Firea sunt lăudabile 
și consistente, acestea urmând a fi transpuse și în Strategia Națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament 
între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027, document aflat în faza finală 
a aprobării. 

În paralel cu eforturile responsabililor guvernamentali de a reduce la maximum acest fenomen alarmant, este nevoie de 
creșterea implicării societății civile în combaterea apariției și perpetuării acestor cazuri, pentru că este nefiresc ca în România 
să mai existe situații în care mame, soții sau bunici să fie omorâte în bătaie de către partenerii de viață. 

 
Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 
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PSD susține industria românească 
 
Ministrul PSD al Economiei, domnul Florin Spătaru, dezvoltă în mod permanent scheme de ajutor pentru industria 

prelucrătoare din România.  
Săptămâna aceasta s-a deschis sesiunea de depunere a solicitărilor pentru granturi în valoare totală de 300 de milioane 

de euro destinate retehnologizărilor sau investițiilor în linii de producția nepoluante. Firmele interesate au timp până la 16 
decembrie pentru depunerea cererilor.   

Domnul ministru Spătaru a decis ca solicitările să fie depuse la registratura ministerului, în vederea fluidizării procesului 
și pentru a nu exista sincope ori întârzieri majore.  

Din păcate, fosta conducere a ministerului a lăsat infrastructura IT în paragină, deși se prezentau drept mari campioni ai 
progresului, iar punerea la punct a unui sistem informatic adecvat necesită timp.  

Trebuie subliniat că vor avea prioritate la finanțare firmele care contribuie la reducerea dependenței de importuri. Astfel, 
se încurajează dezvoltarea economiei autohtone prin creșterea productivității agenților economici din România.  

Evident, schema de ajutor de stat se adresează preponderent firmelor românești, dar poate fi accesată și de companiile 
străine care doresc să-și dezvolte capacități noi de producție în România.  

Cele 300 de milioane de euro se adaugă sumelor din celelalte scheme de ajutor de stat, în valoare de peste 1,5 miliarde 
de euro, promovate de PSD prin programele ”Sprijin pentru Români”.  

Partidul Social Democrat rămâne consecvent în adoptarea unor măsuri care să protejeze economia României și pe 
investitorii români sau pe cei străini care investesc în țara noastră.   

Prin astfel de măsuri, plusvaloarea va rămâne în proporție mai mare în țară și va aduce beneficii lanțurilor de producție 
autohtone, ceea ce va duce la creșterea nivelului de trai al tuturor cetățenilor României.  

 
Deputat 

Mirela Furtună 
*** 

 
Planul Național pentru Combaterea Cancerului, o șansă uriașă pentru îmbunătățirea condiției bolnavilor oncologici 

 
România are oficial un Plan Național de Combatere a Cancerului, în urma votului aproape unanim acordat de Camera 

Deputaților, în calitate de for decizional. Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea cancerului este rodul muncii 
parlamentarilor partidelor din coaliția de guvernare, a comisiilor de sănătate din cele două camere și, nu în ultimul rând, a 
specialiștilor din Ministerul Sănătății. 

Conform proiectului legislativ, Planul se va implementa în perioada 2023-2030 şi reprezintă principalul document de 
politică publică ce fundamentează măsurile de prevenire şi combatere a cancerului la nivel naţional. Planul naţional de 
prevenire şi combatere a cancerului în România se actualizează în funcţie de rezultatele obţinute şi în acord cu direcţiile 
strategice din domeniul prevenirii şi combaterii cancerului, stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi la nivelul Uniunii 
Europene.  

Demn de remarcat este faptul că legea prevede că toţi cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul 
sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii 
Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România, au dreptul garantat de stat, 
la serviciile de natură medicală, socială şi de susţinere psihologică cuprinse în Planul naţional de prevenire şi combatere a 
cancerului. Acestea se transpun în servicii medicale de prevenire, diagnostic şi tratament al cancerului, servicii de îngrijire, 
inclusiv îngrijiri palliative, servicii de psiho-oncologie, onconutriţie şi oncofertilitate, servicii sociale şi indemnizaţii lunare de 
hrană. 

Aprobarea Planului Național pentru Combaterea Cancerului reprezintă angajamentul pe care Guvernul susținut de PSD 
l-a luat în fața bolnavilor care suferă de această afecțiune, votarea legii fiind o garanție consolidată a grijei și atenției pe care 
statul le va acorda în viitor pacienților din acest palier sensibil.  

În aceeași idee, legea va oferi posibilitatea Executivului de a investi mai mult în sistemul autohton de sănătate, și, 
implicit, în însănătoșirea românilor afectați de cancer, atât prin creșterea alocărilor destinate acestui sector de la bugetul de 
stat, cât prin valorificarea superioară a ajutoarelor financiare distribuite de Uniunea Europeană în acest sens. 
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Apreciez că, odată cu promulgarea și intrarea în vigoare a noii legi, decidenții guvernamentali și ai tuturor autorităților 
abilitate, inclusiv reprezentanții societății civile, se vor implica mult mai activ în combaterea îmbolnăvirilor de cancer. 

Sunt încrezătoare că Planul Național pentru Combaterea Cancerului va contribui esențial la simplificarea procedurilor 
de diagnostic și la oferirea unui tratament modern și personalizat nevoilor pacienților oncologici, inclusiv prin reducerea 
timpului de așteptare, problemă rămasă nerezolvată în totalitate până acum. 

Așa cum am afirmat încă de la bun început, PSD și-a asumat participarea activă la guvernare pentru a contribui esențial 
la evoluția, progresul și modernizarea țării, iar sănătatea constituie un punct primordial în reușita acestor demersuri. 

 
Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 

 

Realism și energie”verde” 
Stimați colegi, 
Uniunea Europeană a ajuns, de curând, la un acord privind cadrul legal care va interzice vânzările de autoturisme noi, 

echipate cu motoare pe beznină și motorină. Se va întâmpla începând din 2035, iar obiectivul este accelerarea procesului de 
trecere la vehiculele electrice şi combaterea schimbărilor climatice.  

Desigur, la nivelul declarațiilor publice, acest acord poate fi prezentat ca o veste bună pentru şoferii europeni: maşinile 
noi cu emisii zero vor deveni mai ieftine, mai disponibile şi mai accesibile tuturor. Combaterea schimbărilor climatice 
reprezintă un obiectiv important la nivelul UE și este important să fim responsabili, gândindu-ne la viitorul planetei. Cred însă 
că este la fel de important să rămânem și realiști.  

Interzicerea autorturismelor având motoare cu ardere internă reprezintă o măsură curajoasă în ceea ce privește politica 
de mediu la nivel european. Este foarte bine că reducem poluarea, însă dincolo de entuziasmul unora, nu pot să nu văd o 
problemă practică ce poate apărea în viitor: crescând numărul mașinilor electrice, în mod logic, va crește și consumul de 
energie electrică, ori, pe datele actuale, producția de energie electrică se realizează dintr-un mix energetic ce include în mare 
parte combustil fosil, și doar câteva surse ”verzi”. Crescând consumul de energie, va trebui, așadar, să producem și mai multă 
energie ”verde”. Dacă mașinile ”verzi” vor circula cu energie din surse ”poluante”, măsura (interzicerea motoarelor cu ardere 
internă) nu și-ar găsi niciun rost. Din contră, ar fi una contra-productivă.  

Tocmai aici cred eu că UE are o problemă majoră. În plină criză a prețului la energie, liderii UE se pripesc cu soluții 
spre un viitor ”verde” și neglijează realitățile de astăzi. Citeam în presă zilele trecute că în Germania, adică motorul economic 
al Europei, au evacuat o centrală eoliană pentru ca excavatoarele să poată extrage cărbune. Așadar, în vreme de criză, nemții 
au decis, să nu moară de frig și să pună pe foc nu mobila veche a bunicii, ci mobila nouă a nepoților...  

În mod curios însă, această abordare care contrazice discursul fanaticilor ”verzi” se aplică doar în cazul Germaniei și, 
poate în viitor, alot țări occidentale. Nu și în România! Pentru că la noi, Comisia Europeană vrea să închidă centralele electrice 
poluante, așa cum niște iresponsabili ”progresiști”, aflați întâmplător la guvernare, s-au angajat.  

Conform unui raport al Parlamentului României, în țara noastră avem centrale electrice închise sau programate să se 
închidă și care sunt ținute în conservare, deși au fost retehnologizate și respectă integral normele de mediu naționale și 
europene. Cu investiții minime, acestea ar putea produce energie, la parametri de înaltă performanță, pentru încă cel puțin 10-
12 ani. De asemenea, avem multe hidrocentrale nefinalizate și care - cu investiții minime - ar putea fi și ele utilizate pentru a 
crește producția de energie ”verde”. Cu toate acestea, nici Ministerul Energiei și nici cel al Mediului nu par interesate să 
resusciteze aceste proiecte mai vechi.  

În România, pentru a beneficia de energie ieftină și continuă nu trebuie să distrugem nicio centrală eoliană, trebuie doar 
să asigurăm investițiile guvernamentale necesare pentru hidrocentrale și pentru centralele termice. Nu avem probleme nici cu 
zăcămintele de cărbuni, ar trebui doar să ne aplecăm asupra problemelor acestui sector care, din păcate, pe nedrept, a suferit 
foarte mult în ultimele trei decenii. Nu înțeleg, așadar, de ce la alții se poate, iar în România mereu cineva, de exemplu, de la 
vârful Ministerului Energiei, găsește o scuză sau un pretext ca să nu facă nimic.  

Mă văd nevoit să revin asupra unei idei pe care am mai expus-o. Cred în această idee și o voi tot repeta până se va auzi 
și la cabinetul primului-ministru și la Ministerul Energiei: viitorul securității noastre energetice stă în rațiune și realism, nu în 
dogmatismul fanatic! Trebuie, mai mult ca oricând, să fim pragmatici, așa cum sunt toate celelalte țări din Uniunea Europeană, 
trebuie să acceptăm și să ne impunem ținte realiste în privința reducerii dependenței de combustibilii fosili și tranziția către 
energia ”verde” atunci când ea va fi cu adevărat disponibilă în mod facil și constant. Până atunci, cer cu tărie gaze și petrol 
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românesc pentru români, cărbune românesc pentru români și, desigur, uraniu românesc, pentru ca românii să aibă acces urgent 
la energie mai ieftină și mai curată.  

Vă mulțumesc pentru atenție!        Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Obligațiile și drepturile cu care putem combate criza energetică la nivel național 
Dragi colegi, 
”Riscă românii fără venituri să petreacă iarna în frig?” Este una dintre întrebările care ne preocupă pe noi, social-

democrații. Aceeași îngrijorare ne-am exprimat-o în spațiul public privind parametrii neconformi și de-a dreptul rușinoși 
pentru o capitală europeană, cu care bucureștenii sunt tratați sau, și mai corect spus, la care sunt condamnați de către 
administrația dezastruoasă a primarului general, Nicușor Dan.  

PSD le-a înaintat, constant, soluții fezabile pentru aceste probleme majore partenerilor de guvernare. Deși am insistat, 
încă din vară, în privința reglementării pieței de energie, nici până în acest moment această propunere a noastră nu a fost tratată 
cu suficientă responsabilitate și prioritate. De asemenea, PSD a sărit și în sprijinul milioanelor de familii cu venituri reduse din 
mediul urban mic și din cel rural, care nu își mai permit achiziționarea lemnului necesar pentru încălzirea locuințelor. Alături 
de colegii mei social-democrați i-am solicitat public ministrului Mediului să explice de ce nu implementează răspunsul nostru 
valid la această problemă și să ia măsurile necesare ca oamenii, în special cei cu venituri reduse, să poată găsi și cumpăra 
lemne la prețuri corecte și avantajoase.  

Plafonarea prețurilor pentru lemnul de foc a determinat situarea considerabilă a acestora sub costurile cu care este 
comercializat pe piață acest tip de combustibil. În aceste condiții, comerciații refuză tranzacțiile cu lemne de foc, brichete sau 
peleți pe motiv că pierd bani. Cu alte cuvinte, mecanismul promovat de Ministerul Mediului își dovedește limitele! Acum este 
evident că se impune intervenția Guvernului și corectarea legislației, astfel încât această procedură să devină cu adevărat 
funcțională și să producă efecte în mod real. Dar, în ciuda obstinației cu care a fost refuzată tacit rezolvarea, pe care a 
prezentat-o până acum PSD pentru acest impediment major, suntem gata să contribuim cu soluții astfel încât să dezamorsăm 
această criză subsidiară celei energetice, dar care se poate amplifica grav. Pe lângă neajunsurile inumane pe care le-ar putea 
provoca celor aproximativ 3.000.000 de familii de români care se încălzesc și se spală utilizând lemne de foc, și furtul din 
păduri are șanse crescute să redevină un fenomen cu un impact negativ foarte mare pentru un orizont suficient de larg de timp.  

Vă mărturisesc că aceste două probleme majore, cu care ne putem confrunta în scurt timp, vor avea efecte și asupra 
locuitorilor județului Ialomița, județ pe care îl reprezint aici, în Parlament. Pe de-o parte, majoritatea locuințelor din mediul 
rural folosesc acest tip de combustibil pentru încălzire, cât și pentru celelalte necesități secundare, iar pe de altă parte, codrii 
din această zonă a Câmpiei Române pot fi reduși prin tăiere.  

Și pentru că am menționat anterior, modalitățile PSD de ieșire din acest impas, vă voi prezenta, dragi colegi, și 
perspectiva europeană privind criza energetică și instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru surmontarea ei.   

În contextul războiului din Ucraina, care a declanșat creșterea prețurilor la energia electrică și la combustibilii fosili, 
planurile UE de eficiență energetică s-au accelerat.  Majoritatea statelor europene și-au actualizat strategiile în materie de 
eficiență energetică, încercând să-și urgenteze tranziția către energia verde și să se aprovizioneze cu 63% din energie electrică 
din surse regenerabile, până în 2030. 

„Eficiența energetică pe primul loc” este unul dintre principiile-cheie ale Uniunii Europene pentru a garanta o 
aprovizionare cu energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri accesibile. Acest deziderat este dublat de obiectivul 
ambițios în materie de eficiență energetică de 30 %, propus de Comisia Europeană și care ar trebui atins până în 2030. Mai 
explicit, în perioada 2021-2030, fiecare țară din UE trebuie să elaboreze un plan național integrat privind energia și clima 
(PNIEC) pe 10 ani. Acesta va cuprinde o descriere a modului în care intenționează să își atingă obiectivele în materie de 
eficiență energetică pentru acest interval temporar. 

La rândul său și România trebuie să valorifice toate oportunitățile de reducere a consumului de gaze și de diminuare a 
presiunii pe care acesta îl exercită asupra cetățenilor și a mediului, chiar dacă este relativ privilegiată în rândul statelor 
europene, dată fiind dependența mai mică de importurile de gaze din Federația Rusă. Concomitent, eficientizarea energetică 
atât pentru clădirile de utilitate publică sau pentru blocurile de locuințe, cât și cea prinsă în programul RePowerEU, consacrat 
întreprinderilor mari și IMM-urilor, trebuie nu doar să înregistreze progrese în implementare, ci să ofere cu adevărat rezultate 
viabile.  
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Este previzibil că această criză energetică se anunță să mai dureze câțiva ani, deci soluțiile pentru asigurarea securității 
energetice trebuie gândite pe termen mediu și lung. În plus, acestea trebuie să răspundă nevoilor de decarbonare a economiei, 
dar și să protejeze sistemul energetic de efectele deja vizibile ale schimbărilor climatice. Așadar, e nevoie ca România să 
regândească sectorul energetic și dintr-o perspectivă complexă, care să ia în calcul toți factorii de risc. Previzionarea pe termen 
scurt, respectiv asigurările date de la Ministerul Energiei strict pentru această iarnă, nu sunt suficiente și nici potrivite în 
peisajul Uniunii Europene. Politicile comunitare de mediu și de siguranță energetică țintesc perioade din ce în ce mai lungi, în 
timp ce actuala conducere a Ministerului Energiei se limitează să liniștească populația pentru câteva luni de iarnă...Într-un 
cuvânt o antiteză totală și deloc productivă pentru țara noastră!  

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
  

Atacarea legilor justiției la CCR, un joc de imagine demagogic 
 
Deciziile Curții Constituționale sunt suverane și ele trebuie respectate, de către toată lumea. Aceste aspecte trebuie să fie 

învățate și aplicate de toate partidele politice parlamentare, mai ales dacă susțin că respectă perceptele democrației autentice. 
Acuzațiile că noua formă a legilor justiției ar favoriza nesocotirea prevederilor Constituției și deciziile CCR este total 

nefondată și neavenită. La debutul în profesie, toți judecătorii depun un jurământ, prin care se angajează să respecte Constituția 
României.  

În consecință, orice nerespectare a deciziilor CCR înseamnă încălcarea acestui jurământ: „Jur să respect Constituția și 
legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără 
părtinire. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”. 

Încălcarea acestui jurământ și, în general, nerespectarea deciziilor CCR care sunt definitive și obligatorii pentru toată 
lumea, pot face obiectul unei cercetări și sancționări disciplinare a judecătorilor. Cu atât mai mult cu cât au fost menținute în 
lege abaterile disciplinare reprezentate de reaua-credință și de grava-neglijență în exercitarea funcției, care acoperă orice 
încălcare a Constituției în hotărârile luate de judecători. 

Românii trebuie să știe că reglementarea de care se cramponează partidul din opoziție, care a contestat legea la CCR, a 
fost introdusă în 2012, la cererea președintelui Băsescu, și avea ca obiectiv folosirea Curții Constituționale, pe care o controla 
la acel moment, ca pârghie de presiune asupra judecătorilor. Din 2004 până în 2012 această reglementare nu a existat, iar 
judecătorii au respectat deciziile CCR, așa cum au jurat la intrarea în magistratură.  

Din 2012 până în prezent această prevedere nu a fost invocată, nici măcar o singură dată, pentru a sancționa un 
judecător, și nici nu a fost folosită ca argument pentru apărarea drepturilor procesuale. Practic, s-a revenit la forma inițială a 
legii, anterioară modificării de către regimul Băsescu. 

PSD susține că forma finală a legii, adoptată de Camera Deputaților, ca for decizional, a adus mai multe îmbunătățiri 
față de varianta votată anterior de Senat. 

Nu înțelegem comentariile de prisos apărute în spațiul public și le dezavuăm, atât timp cât noua formă a legii garantează 
independența judecătorilor față de orice ingerință internă sau externă. 

În concluzie, asistăm la un nou joc de imagine demagogic al acestui partid contraproductiv în ceea ce privește progresul 
țării și al societății românești. 

Deputat 
Rodica Nassar 

*** 
Raportarea reală, corectă a infecțiilor asociate activității medicale în spitalele din România  

esențială pentru sănătatea pacienților 
Domnule președinte, 
Stimați colegi,  
Profit de oportunitatea prezentei declarații politice pentru a trage un semnal de alarmă asupra unei probleme grave ce a 

fost ignorată în sistemul sanitar românesc un timp nepermis de îndelungat și anume infecțiile asociate activitatii medicale îan 
spitalele din România. Aceste infecții sunt una dintre cele mai dificile probleme ale asistenței medicale contemporane, atât în 
ţara noastră, cât şi pe plan internațional. 
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Consecinţele negative privind starea de sănătate, precum şi creşterea costurilor economice rezultate din îngrijirile 
suplimentare, impun adoptarea unor strategii fezabile, cu obiective orientate spre implementarea unor măsuri de prevenire, 
limitare şi control a acestor infecții. 

Expansiunea acestei probleme prezintă o multitudine de cauze, la baza cărora putem afirma că se situează utilizarea 
abuziva și pe termen îndelungat a antibioticelor, practică care a condus la crearea unor tulpini microbiene multirezistene. 
Ultimele studii ale Organizației Mondiale a Sănătății atrag deja atenția asupra descoperirii unor bacterii care au devenit 
rezistente la absolut toate antibioticele actuale.  

În prezent se consideră că rezistența bacteriană a crescut într-o asemenea măsură, încât durata de utilizare eficienta a 
antibioticelor este considerată de aproximativ 10 ani. Amploarea fenomenului de rezistență la antibiotice a devenit o problemă 
majoră la nivel mondial deoarece tratarea infecțiilor cu germeni multirezistenţi reprezintă în prezent o provocare pentru 
medicii clinicieni, având în vedere faptul că peste 700.000 de oameni mor în fiecare an din cauza acestora.  

Conform unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății și al Observatorului European pentru Politici și Sisteme de 
Sănătate, viitorul prevenirii și controlului infecțiilor  în Europa va fi influențat de faptul că, deși cheltuielile din sistemul 
sanitar vor continua să crească, resursele publice disponibile, cel mai probabil vor scădea, astfel încât paradigma 
performanțelor obținute de sistemele de sănătate va trebui ajustată și orientată către valoarea asistenței medicale raportată la 
rezultatele obținute și nu neapărat la volumul serviciilor, cum se întâmplă în prezent în foarte multe cazuri.  

Din acest punct de vedere, ministrul PSD al Sănătății, prof. Alexandru Rafila  a subliniat gravitatea acestei probleme cu 
care se confruntă sistemul sanitar din România și  a reacționat solicitând includerea raportării infecţiilor asociate activitatii 
medicale în evaluarea managerilor de spitale, acțiune care are drept scop aflarea adevărului din sistemul medical și excluderea 
blamării personalului, dar și un pas înainte pentru profesionalizarea managerilor de spitale.  

La momentul susținerii acestei declarații politice se află în dezbatere publică un ordin de ministru care propune 
modificarea indicatorilor de performanță ai managerilor de spitale. Scopul acestor modificări este reprezentat de necesitatea 
încurajării raportării reale a acestor situații pentru o identificare precisă a cauzelor care conduc la formarea focarelor, dar mai 
important, în vederea eliminării acestora într-un mod cât mai eficient.  

Potrivit Ministerului Sănătății, în sudul Europei sunt state care se confruntă cu situații similare, a căror cauză este 
reprezentată de consumul excesiv de antibiotice. În acest context, ministrul Alexandru Rafila,  a  anunțat elaborarea unui ghid 
de bune practici în domeniul prevenirii infecțiilor asociate activității medicale, care va fi aplicat într-o primă etapă, în șase 
spitale din București și din țară.  

Această măsură reprezintă încă o dovadă a faptului că Partidul Social Democrat este puternic ancorat în realitatea 
medicală din România și acționează în consecință pentru crearea unui parteneriat de bune practici între decidenții politicilor 
sanitare și personalul medical, dar și între cadrele medicale și pacienți.  

  

Deputat 
Florian Neaga 

*** 
Sprijinirea şi protejarea seniorilor noştri reprezintă pentru PSD o prioritate! 

Stimaţi colegi,  
Declaraţia mea politică se numește ”Sprijinirea şi protejarea seniorilor noştri reprezintă pentru PSD o prioritate" și se 

referă la măsurile propuse de PSD pentru sprijinirea seniorilor noştri în această perioadă dificilă pe care o traversăm. 
Partidul Social Democrat este singurul partid care s-a luptat întotdeauna pentru creşterea pensiilor românilor. În faţa 

creşterii preţurilor din ultima perioadă, Partidul Social Democrat continuă să lupte pentru ca toţi cei care au muncit o viaţă să 
aibă o pensie decentă. 

Intrarea la guvernare a PSD a reprezentat pentru pensionarii din România o garanţie că au un partid care să vină în 
sprijinul lor. Astfel, una din primele măsuri luate a vizat mărirea plafonului pentru medicamente compensate. Pensionarii cu 
venituri de până la .1429 de lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, beneficiază de medicamente 
compensate în proporţie de 90%. Pensionarii beneficiau de compensare de 90% era de 1.299 lei/luna. Mărirea plafonului cu 
10% a venit în condiţiile în care valoarea punctului de pensie a crescut la 1.586 de la 1 ianuarie 2022. 

Partidul Social Democrat a propus anul acesta un pachet de măsuri sociale şi economice ”Sprijin pentru România”, prin 
care 3,2 milioane de pensionari cu pensia sub 2000 lei/luna au primit un sprijin unic de 700 lei. 
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O altă măsură de sprijin propusă de Partidul Social Democrat şi susţinută de Guvern este acordarea de vouchere sociale 
pentru pensionarii ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei. Voucherele sociale sunt în valoare de 250 lei 
şi se încarcă o dată la două luni, până la finalului anului. 

Având în vedere situaţia dificilă pe care o traversăm, Partidul Social Democrat a propus ca punctul de pensie şi pensia 
minimă să fie majorate cu cel puţin 10% de la 1 ianuarie 2023. Această propunere a fost fundamentată pe o analiză economică 
serioasă, din care reiese în mod clar că o astfel de măsură este sustenabilă pentru anul 2023. 

Partidul Social Democrat a transmis colegilor de coaliţie că această soluţie nu este doar posibilă, ci şi absolut necesară, 
în special pentru protejarea pensionarilor cu venituri mici a căror putere de cumpărare a fost serios afectată de inflaţia globală 
şi de criza energetică ce se manifestă la nivel european. 

Ministrul PSD al Muncii, Marius Constantin Budăi a anunţat foarte clar că creşterea pensiei cu cel puţin 10% va fi într-o 
singură tranşă şi se va regăsi în proiectul de buget pentru anul viitor, prezentat de Coaliţia de Guvernare. 

Pentru anul 2023, Partidul Social Democrat va identifica resursele pentru o creştere suplimentară a pensiilor, 
suplimentar celei de minim 10% care va fi începând cu 1 ianuarie 2023. 

Putem traversa această criză doar împreună, iar Partidul Social Democrat nu va lăsa niciodată pe nimeni în urmă! 
Vă mulțumesc.               

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
Ce șanse de revigorare are transportul feroviar de călători din România? 

 

Stimate domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Transportul feroviar din România, atât cel de călători, cât și cel de marfă, a fost, până în anii 90, principala cale de 

comunicație între localități, iar feroviarii făceau parte din cea de-a doua armată a țării. Ritmul tot mai alert al schimbărilor din 
sectorul feroviar, nu întotdeauna benefice pentru sistem, apariția unor companii private înființate chiar de către foști directori 
din cadrul societăților de stat au slăbit sistematic puterea companiilor de transport feroviar susținute de statul român. 

An de an, am asistat cu toții la o degradare continuă a infrastructurii feroviare, dar și a materialului rulant. Iar 
accidentele și incidentele feroviare - unele soldate cu pierderi materiale importante și chiar de vieți omenești - nu au întârziat 
să apară. Evenimentele tragice se întâmplă și în statele mari ale Europei și ale lumii, însă riscurile producerii unor accidente 
feroviare grave, în România, au crescut odată cu subfinanțarea. 

Cifrele oficiale despre situația din domeniul feroviar românesc vorbesc de la sine. Ne-am obișnuit să relatăm despre 
întârzierile trenurilor din România, care cumulează milioane de minute anual, despre viteza medie de circulație, care a ajuns, în 
unele zone, să fie mai mică decât la inaugurare, cu peste un secol în urmă. 

Săptămâna trecută, Guvernul României a aprobat două noi proiecte de hotărâre importante pentru transportul feroviar de 
călători: modernizarea a zeci de locomotive și a câtorva sute de vagoane. Este mult? Cu siguranță, nu! Este prea puțin? Poate fi 
un început pentru readucerea acolo unde îi este locul a acestei alternative la transportul rutier de persoane! 

Este necesară o finanțare susținută pentru modernizarea materialului rulant, a infrastructurii feroviare, iar acum avem 
această posibilitate de accesare a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Însă starea materialului rulant, pe zona transportului de călători, care reiese din documentele oficiale, demonstrează că 
este nevoie de o regândire a finanțării și înzestrării acestui sistem. Trăim în țara în care parcul de vagoane al operatorului de 
transport cu capital de stat, „CFR Călători” S.A., însumează 2.280 de unități cu o vechime medie de 30 de ani, cu mențiunea că 
peste 220 de unități trec de 40 de ani! 

Pe de altă parte, nici parcul de locomotive al „CFR Călători” S.A., care numără peste 1.080 de unități, nu stă mai bine! 
Doar 440 de locomotive sunt în uz, și acestea ”cu vechime” de decenii! 

Sunt informații care vorbesc de la sine și care arată că trebuie urgent investit cel puțin în modernizare, dacă nu în 
achiziția exclusivă de noi vagoane și locomotive. 

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență avem oportunitatea de a achiziționa și 16 locomotive noi, pentru 
tractarea a până la 16 vagoane de călători. Pe de altă parte, în primăvară, s-a semnat un contract pentru achiziția a 20 de rame 
electrice inter-regionale, însă primul dintre aceste trenuri ar urma să intre în circulație cel mai devreme la sfârșitul anului 
viitor. 
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Până la finalizarea acestor proceduri, însă, personalul feroviar trebuie să se descurce cu materialul rulant existent, iar 
călătorii trebuie să aibă răbdare și înțelegere, având în vedere că politica actuală a Ministerului Transporturilor în  acest 
domeniu creează premisa unui transport civilizat pe căile ferate române. 
 

Deputat 
Rodica Paraschiv 

*** 
România merită să intre în Schengen! 

 
Principiul de bază al social-democrației europene este acela de a pune cetățenii pe primul loc. Tocmai de aceea, Partidul 

Social Democrat nu privește aderarea la spațiul Schengen strict ca pe un act politic. Noi credem că intrarea României în 
Schengen reprezintă validarea solidarității comunitare dovedite de români de-a lungul timpului și consolidarea statutului țării 
noastre, cu efecte directe asupra cetățenilor.  

Românii merită să intre în Schengen, să beneficieze de mai multă flexibilitate pe piața europeană a muncii și de avantaje 
sau protecție atunci când aceștia aleg să lucreze dincolo de granițe. Companiile autohtone merită să intre în Schengen, să 
dezvolte exportul și să faciliteze extinderea pe noi piețe europene.  

Așa cum știți, toate partidele de stânga din Europa susțin, fără rezerve, aderarea țării noastre la Schengen. Zilele acestea, 
unii dintre cei mai importanți lideri europeni și-au reafirmat sprijinul pentru acest demers. Încrederea dobândită de Partidul 
Social Democrat în cadrul marii familii politice europene de stânga ne permite să facem demersuri pentru accelerarea 
procedurii. Este nevoie însă de mai mult. Este necesar ca fiecare partid românesc reprezentat la nivelul formațiunilor europene 
să-și convingă colegii că România merită să intre în Schengen.  

Este momentul ca intrigile și conflictele politice interne să rămână în plan secund, iar eforturile tuturor să se îndrepte 
spre obiectivul strategic comun al României: aderarea la spațiul Schengen. Este momentul să luptăm și să ne apărăm acest 
drept câștigat prin respectarea tuturor detaliilor tehnice, printr-o continuă atitudine pro-europeană și prin solidaritatea dovedită 
în cele mai mari crize ale deceniului. Este momentul ca România să primească statutul de membru cu drepturi depline al 
spațiului Schengen. Și fiecare dintre noi, politicienii, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru atingerea acestui deziderat.  

Partidul Social Democrat a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate și pentru a asigura parteneriate durabile pentru 
România. Milităm pentru o politică europeană în beneficiul românilor, pentru tratament egal pentru toți cetățenii europeni, cu 
precădere din punct de vedere economic. Astăzi, toate guvernele social-democrate din Europa susțin aderarea României la 
Schengen. Așteptăm ca și partidele de centru-dreapta să-și convingă colegii că locul nostru este în marea familie europeană, 
fără bariere. România merită să intre în Schengen! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
 

Noul ministru al Apărării are capacitatea și probitatea necesare acestei înalte demnități 
 
Desemnarea parlamentarului PSD de Vrancea, Angel Tîlvăr, în funcția de ministru al Apărării, este un gest de 

maturitate politică. Sunt convinsă că domnul senator are capacitatea și probitatea necesare acestei înalte demnități și se va 
achita cu brio de nobila misiune ce i-a fost încredințată. 

În fundamentarea votului unanim al membrilor Consiliului Național Politic al PSD în favoarea desemnării sale, a 
cântărit în mod covârșitor faptul că viitorul ministru al Apărării trebuie să aibă o colaborare strânsă cu statele NATO, având în 
vedere războiul din apropierea granițelor României. 

Angel Tîlvăr are experiența politică și inter-instituțională necesară portofoliului Apărării. Este un politician moderat, cu 
orientări consecvente pro-europene și pro-NATO, fiind în prezent președintele Comisiei de Afaceri Europene din Senatul 
României. În legislaturile anterioare din Parlament, noul ministru al Apărării a fost membru al Comisiei de Apărare (2008-
2012) și președinte al Comisiei de Afaceri Europene din Camera Deputaților (2018-2020).  

Începând cu anul 2014, Angel Tîlvăr este Coordonatorul Grupului Parlamentar pentru Lupta împotriva Traficului de 
Persoane. În această funcție, a organizat conferințe, la nivel înalt, privind combaterea și prevenirea traficului de persoane, fiind 
implicat activ în acțiunile întreprinse de statul român pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen.  
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Îl cunosc pe domnul senator Angel Tîlvăr, în calitate de parlamentar de Vrancea, și sunt încredințată că are toate atuurile 
pentru a avea un mandat de succes la conducerea Ministerului Apărării Naționale.  

România traversează o perioadă dificilă și complicată din punctul de vedere al strategiei naționale de apărare a țării, în 
actualul context geopolitic și militar grevat de invazia armată a Federației Ruse în Ucraina. Poziția țării noastre, de bornă estică 
a NATO și Uniunii Europene, presupune o gestionare predictibilă și coerentă a tuturor aspectelor complexe ce rezultă din 
evoluțiile în continuă dinamică a războiului din vecinătate, astfel încât conducerea MApN trebuie să fie foarte bine pregătită 
pentru a emite soluții, decizii și politici volatile, adaptabile și responsabile.  

Îmi exprim încrederea că domnul ministru Angel Tîlvăr va reuși consolidarea strategiilor și capacităților de apărare a 
României, astfel încât să fim pregătiți să facem față, în orice moment, tuturor pericolelor ce ar atenta la securitatea națională și 
la siguranța românilor. 

Deputat 
Elena Stoica 

*** 
 

Nu lăsați Ploieștiul să se afunde în mocirla bătăliilor politice! 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi deputați, 
Am intrat în politică având încredere că politica este făcută de către oameni, prin oameni și pentru oameni! Acesta este 

crezul meu și acesta ar trebui să fie crezul tuturor celor care dețin demnități publice sau funcții rezultate în urma unor alegeri 
democratice! 

Sunt parlamentar de Prahova și văd cum Ploieștiul, capitala județului nostru, altădată orașul Aurului Negru, decade pe zi 
ce trece, sub privirile indiferente ale celor ce au puterea și datoria să ridice această comunitate. 

Este o comunitate suferindă, care are nevoie de sprijin! Ploieștiul mai are doar un pas până la marginea prăpastiei 
financiare și mă întreb dacă actualii conducători ai municipalității și ai județului Prahova au capacitatea să înțeleagă ce se 
întâmplă!  

Lipsa de interes, dar nu și de interese, macină Ploieștiul. Așa se întâmplă când nimic nu te leagă de comunitatea care te-
a propulsat într-o anume funcție, când te folosești de oameni doar pentru a-ți da votul și despre existența cărora uiți imediat ce 
te-ai instalat în fotoliul confortabil de ales local! 

Problemele apărute în sistemul de furnizare a agentului termic în Ploiești, în vara acestui an, sunt cunoscute în întreaga 
țară! Niciodată, ploieștenii nu au trecut prin asemenea momente! Dar au fost supuși unui tratament înjositor din partea unor 
oameni pentru care orgoliile politice, disputele și interesele de grup sunt și, probabil, vor rămâne mai presus de orice! 

Ploieștiul are nevoie de ajutor. Este nevoie de fonduri și susținere din partea Guvernului României pentru achiziția de 
gaze naturale, pentru finalizarea și dotarea laboratorului de radioterapie al Spitalului Municipal Ploiești, pentru plata unor 
restanțe la furnizorii de servicii! Dar, din motive neștiute, la ultima împărțire a banilor din Fondul de rezervă al Guvernului, 
Ploieștiul nu a avut loc pe listă! 

Ne poate oferi cineva o explicație logică? Cine are interesul ca Ploieștiul să intre în faliment? Doar personajele obscure 
pentru care jocurile politice sunt singura miză? 

Ploieștenii și prahovenii v-au ales să le reprezentați interesele, nu să vă reprezentați interesele! Le-ați promis o viață mai 
bună și i-ați adus în pragul disperării! Le-ați promis spitale și drumuri noi, însă le-ați dat doar studii de fezabilitate cu 
nemiluita, pe sume exorbitante! 

Nu lăsați Ploieștiul să se scufunde în mocirla voastră, a bătăliilor fără noimă care distrug o comunitate! 
 

Deputat 
Bogdan Toader 

*** 
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Comunităţile judeţului Iaşi continuă să beneficieze de finanţările europene  
datorită implicării echipei social democrate ieşene 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
158 milioane de lei pentru 52 de proiecte esenţiale destinate dezvoltării comunităţilor ieşene! 
Acesta este doar unul dintre rezultatele respectării angajamentului echipei social democrate ieşene, a cărui prioritate este 

şi rămâne aceea ca toate comunităţile să beneficieze de investiţii, iar locuitorii lor să se bucure de condiţii bune de viaţă prin 
servicii şi infrastructură la standarde moderne, o piaţă a muncii stabilă şi siguranţă socială. 

Astfel, prin finanţările disponibile via Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, în judeţul Iaşi: 
- 13 comune, oraşe şi municipii au 30 de proiecte aprobate în cadrul Componentei 5- Valul Renovării în valoare totală 

de 132.213.804,54 lei pentru reabilitare termică şi energetică 
- 22 de proiecte în valoare totală de 26.140.890,36 lei au fost declarate eligibile în cadrul Componentei 10- Fondul 

Local pentru eficientizare energetică, sisteme de supraveghere video, actualizarea planurilor urbanistice generale, 
infrastructura pistelor de biciclete sau staţii de încărcare electrică. 

În aceşti ani, beneficiem de o şansă unică privind finanţările şi este necesar să ne asigurăm că gradul lor de absorbţie 
este cât mai mare. Atragerea fondurilor europene disponibile atât prin PNRR, cât şi prin Programele Operaţionale aferente 
Cadrului financiar multianual european este şi trebuie să fie o prioritate atât la nivelul guvernării locale, cât şi la nivelul celei 
naţionale!  

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Declarație politică 

 

Situația precară a finanțelor publice ale Ucrainei a creat, în ultima vreme, un val de discuții la nivel de UE, SUA și 
statele membre NATO.  

Economia ucrainiană a fost devastată de 8 (opt) luni de ofensivă rusă, iar estimările executivului de la Kiev sunt 
cuprinse între trei și patru miliarde de euro pe lună.  

Liderii europeni au promis că vor ajuta Ucraina cu 1,5 miliarde de euro în fiecare lună începând cu anul 2023.  
Aceste sume reprezintă fluxul de cheltuieli ale Kievului pentru gestionarea situației de război. Totodată, personal, 

opinez, că este nevoie de un ajutor umanitar pentru vecinii noștri ucrainieni vulnerabili să treacă prin această iarnă, mai ales în 
condițiile în care a fost avariată peste 40 % din capacitatea de producție energetică a Ucrainei ca urmare a atacurilor cu drone 
și cu rachete rusești. 

Prețul războiului, din păcate, are și elemente necuantificabile, iar acestea sunt cele mai prețioase. Viețile omenești 
pierdute, durerea și teama din sufletul copiilor, bătrânilor și femeilor nu pot fi recuperate sau readuse inapoi cu bani de la 
statele membre UE sau NATO, de aceea acest război trebuie să înceteze. Vladimir Putin trebuie să se oprească, Ucraina este 
mai puternică decât și-a imaginat Rusia. 

Deputat 
Dan Tudorache 

*** 
Reformele succesive și fără fond au condus învățământul românesc în colaps 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Profit astăzi de oportunitatea declarației politice pentru a reitera un subiect semnalat de nenumărate ori de la această 

tribună și anume, subfinanțarea sistemului de învățământ românesc. Acest fenomen de o gravitate greu de evidențiat în cuvinte 
a pus stăpânire pe cea mai importantă ramură a oricărei societăți moderne, educația. 

În tot acest timp, joaca de-a reforma și alocarea bugetară a 6% din Produsul Intern Brut al României rămâne din păcate 
o glumă, o promisiune la începutul mandatelor noilor miniștri, un discurs plastic pe care atât cadrele didactice cât și elevii au 
ajuns să îl privească cu neîncredere având în vedere că educația, deși reprezintă fundamentul oricărei societăți, rămâne în 
continuare subfinanțată față de nivelul necesităților reale.  
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De asemenea, doresc să trag un semnal de alarmă cu privire la întârzierea deja cu o lună la plata primei tranșe din 
diferențele salariale pentru profesori. Noul ministru al educației a declarat cu nonșalanță că nu are cunoștință de acest subiect, 
recunoscând practic că acordarea drepturilor salariale ale profesorilor nu reprezintă o prioritate în acest moment.  

Aprobată în aprilie, ordonanța de urgență prevede faptul că profesorii vor primi în termen de 3 luni prima tranșă de 5% 
pentru plata diferențelor salariale, pentru perioada 2017-2021. Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale se 
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației. Faptul că acum veniți și le spuneți că diferența salarială și așa 
mică, urmează să fie recuperată până în anul 2026, nu face altceva decât să genereze nemulțumiri, proteste și viitoare blocaje 
în întreg sistemul.  

Nu putem vorbi despre o „Românie Educată” și subfinanțată în același timp. Învățământul românesc are nevoie de 
predictibilitate, noul ministru are obligația de a reconfigura Ministerul Educației pentru a funcționa ca un liant, atât între 
autoritățile statului, în vederea coordonării optimizării bazelor materiale și condițiilor de lucru din școli, precum și între elevi, 
părinți și profesori. Nu putem vorbi de o „Românie Educată” atâta timp cât 1 din 4 elevi sunt nevoiți să abandoneze școala.   

În comparație cu toți ceilalți miniștrii care au condus educația, dumneavoastră aveți la dispoziție un instrument unic prin 
care puteți într-adevăr schimba din temelii sistemul de învățământ din România și anume Planul Național de Redresare și 
Reziliență. Din acest punct de vedere vă lansez invitația de a intra în contact cu reprezentanții profesorilor cât mai curând 
posibil și de a susține lista de revendicări salariale, precum și solicitările referitoare la accelerarea procesului de modernizare. 

 
Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
*** 

 
The Great Break Up: Răspunsul stângii la un fenomen din cultura muncii 

 
După această pandemie, s-a vehiculat o nouă normalitate, îmbrățișată de un elan digital, de conștientizarea nevoii de 

debirocratizare, de ecosistemele profesionale mai inclusive. Cu toate acestea, apare un fenomen rol, care poate că din România 
se resimte ca un foc de paie, dar în SUA și Asia presupune o amenințare: The Great Break Up. Expresia vine să împlinească 
suita marilor narațiuni competitive din sectorul muncii: Great Resignation, Quiet Quitting, Quiet Firing.  

Ce presupune însă The Great Break Up? Faptul că femeile lider renunță la rolurile lor în proporție de 60%. E un 
fenomen care ar trebui să îngrijoreze stânga pentru că sursa lui este o formă de inegalitate socială. Studii recente arată că 37% 
dintre femeile lider au avut un coleg care au primit credit pentru ideile lor, spre deosebire de 27% dintre bărbații lider. 43% 
dintre femeile leadershipului în plan internațional suferă de burn out, spre deosebire de 31% bărbați. 49% dintre femeile lider 
renunță la locurile lor de muncă, pentru că acestea sunt prea puțin flexibile în privința satisfacerii vieții de familie și a vieții 
profesionale în mod egal. Două treimi dintre femeile lider cu vârste de sub 30 de ani susțin că ar rămâne în leadership dacă ar 
avea modele sustenabile de senioare care au reușit să balanseze timpul muncă și timpul personal.  

The Great Break Up presupune că acum se înregistrează cea mai mare rată și cea mai mare viteză cu care femeile își 
schimbă job-urile din poziții de management și guvernare. Cauza acestui fenomen cred că nu ține nici de variațiile 
demografice, nici de polarizările pe care mizează abordările studiilor de gen, ci mai degrabă pe o problemă de mentalitate 
referitoare la cultura muncii și a mentoratului. Cred că e de datoria politicii de stânga să amintească faptul că politicile publice 
dedicate muncii trebuie să țină cont de diferențele dintre sexul și genul unei persoane și să le satisfacă deopotrivă. În același 
timp, nu cred că fenomenul ține de relația dintre bărbați și femei în leadership, ci dintre companii, lideri și manageri, care 
trebuie în egală măsură să ofere statului feedback constant în îmbunătățirea politicilor publice. Nu în ultimul rând, cred că de la 
stânga ar trebui să apară sprijinul pentru politici mai inclusive privind dezvoltarea profesională, cultura muncii, educația de-a 
lungul vieții și sănătatea mentală a angajaților. Altminteri, nu înțeleg de ce toate mutațiile culturii muncii după pandemie sunt 
great și quiet. În cazul de față, nu cred că despărțirea genurilor în leadership e ceva despre care trebuie să păstrăm tăcerea și 
nici nu cred că fenomenul indică ceva măreț, ci mai degrabă carențele noastre în a rezolva inegalități din cultura muncii din 
timpul de dinainte de a da vina pe pandemie pentru toate neputințele noastre.  
 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Alexandru-Nicolae Bociu, președintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor 

Planul de măsuri necesar controlului și eliminării pestei porcine africane 
Domnule președinte, 
Șeful Departamentului științific din cadrul Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE), Gregorio Torres, a 

atras atenția că pesta porcină africană devine din ce în ce mai molipsitoare în Europa. Potrivit acestuia, cea mai afectată zonă a 
continentului european este cea de est. Iar aprecierile oficialului OIE sunt confirmate de creșterea numărului focarelor, inclusiv 
în România. Aceste fapte converg către o răspândire și mai amplă, pe viitor, a acestui virus, în ciuda măsurilor adoptate, până 
acum, de autoritățile responsabile în domeniu.   

Creșterea porcilor este o activitate tradițională în țara noastră. Carnea acestora este principalul aliment de consum al 
majorității populației. Mai mult, în unele regiuni, crescătoriile de porci constituie o componentă de bază a economiei locale, 
atât pentru exploatațiile agricole care furnizează cereale, cât și pentru industria de prelucrare a cărnii. Sacrificarea acestor 
animale de Crăciun reprezintă și ea o tradiție foarte veche a poporului român, obicei ce a rezistat până și constrângerilor 
impuse de regimul dictatorial anterior.   

La această serie de factori se mai adaugă și creșterile facturilor pentru energie, precum și cele privind furajele, toate 
conducând către scumpirea substanțială a cărnii de porc și, implicit, la scăderea nivelului de trai al cetățenilor. Iar sporirea 
focarelor de pestă porcină africană va determina scăderea și mai accelerată a numărului acestor animale.   

Având în vedere complexitatea acestui context, vă rog să-mi precizați câte focare de boală ați identificat și ați reușit să 
le eliminați, de la începutul anului în curs și până în prezent, la nivelul județului Arad, ce măsuri concrete a implementat 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în 2022 pentru limitarea răspândirii acestui flagel la 
nivel național, dar și care ar fi motivele din cauza cărora măsurile implementate până acum nu și-au dovedit eficiența. De 
asemenea, vă rog să-mi precizați dacă autoritățile române de resort au cerut asistență tehnică și financiară din partea Comisiei 
Europene atât pentru despăgubirea fermierilor afectați, cât și pentru eradicarea focarelor și care sunt măsurileși obiectivele pe 
care și le propune ANSVSA pentru a controla și, ulterior, a elimina această maladie și în ce interval de timp s-ar putea realiza 
acest deziderat deosebit de important.   

Solicit răspuns scris.          Deputat 
Cu stimă,      Adrian Alda 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Situația medicilor de familie în România 
Stimate domnule ministru, 
 România se confruntă cu o criză națională de medici, mai ales pentru specialități precum medicina de familie și 

medicina de urgență. Medicii care lucrează în sistem spun că, dacă nu se iau măsuri, situația va deveni dramatică în următorii 
10 ani.  

Medicina de familie lipsește, potrivit informațiilor din spațiul public, din sute de localități din mediul rural, iar jumătate 
din cei care lucrează ca doctori de familie au peste 60 de ani. Sunt date prezentate public de către Societatea Națională de 
Medicină de Familie.  

Domnule ministru, pentru a putea avea o imagine mai clară cu privire la acest fenomen cu care se confruntă medicina în 
România, vă solicit următoarele informații:  

1) Câți români care sunt asigurați sau coasigurați în sistemul de sănătate din România nu sunt înscriși în listele unui 
medic de familie?  

2) Câte localități din județul Neamț și din țara noastră nu dispun de un cabinet de medicină de familie?  
3) Care este numărul medicilor care vor împlini vârsta de pensionare în următorul an și pe parcursul următorilor 5 ani?  
4) Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a-i atrage pe tinerii rezidenți pentru ca aceștia să aleagă o carieră 

în domeniul medicinei de familie?  
Solicit formularea răspunsului în scris.      Deputat 
Vă mulțumesc!           Oana-Gianina Bulai 

*** 
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Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Solicitare date referitoare la situația refugiaților ucraineni 
Stimate domnule ministru,  
 În baza art. 112 din Constituția României, vă adresez următoarele întrebări:  
• Începând cu data de 24 februarie 2022, care este numărul total de cetățeni ucraineni care au intrat în România cu 

statutul de refugiat?  
• Până în prezent, câți dintre acești refugiați au rămas pe teritoriul național, câți s-au reîntors în Ucraina și câți au 

tranzitat România către alte destinații?  
• Care sunt costurile totale suportate de România pentru gestionarea crizei refugiaților ucraineni de la începerea invaziei 

Federației Ruse până în prezent (hrană, cazare, transport, alte servicii sociale și educaționale)?  
Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.    
Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Executarea sancțiunilor impuse Federației Ruse 
Stimate domnule ministru,  
 Având în vedere seturile de sancțiuni impuse Federației Ruse, de către Uniunea Europeană și partenerii săi, companiilor 

cu capital rusesc și a celor deținute de oligarhii ruși, vă rog să îmi transmiteți dacă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au 
existat contracte pentru asigurarea carburanților din partea uneia sau a mai multor companii care au intrat sub incidența 
sancțiunilor.   

Vă rog să îmi transmiteți aceste informații, de la nivelul următoarelor instituții aflate în subordinea dumneavoastră:   
1. Poliţia Română;  
2. Jandarmeria Română;  
3. Poliţia de Frontieră Română;  
4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;  
5. Instituţia Prefectului (la nivelul fiecărui județ).  
Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaților.    
Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 
*** 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Controale și măsuri concrete pentru restabilirea ordinii și impunerea siguranței  
tuturor suporterilor pe stadionul de fotbal UTA Arad 

Domnule ministru, 
Multe dintre intervențiile jandarmilor din ultimii ani, de pe majoritatea stadioanelor naționale, nu s-au dovedit nici 

legitime, și nici oportune, ci doar simple exerciții de forță. Și asta pentru că s-au soldat cu rănirea mai multor persoane și chiar 
spitalizarea acestora. Mai mult, nici nu au servit drept exemplu pentru descurajarea oricăror acte de vandalism pe arenele 
sportive, ci au condus, din nefericire, către accentuarea animozității existente deja între forțele pentru menținerea ordinii și 
fani.   

Nici controalele ”la piele”, efectuate de jandarmi asupra participanților la meciurile de fotbal, nu au dat prea multe 
rezultate. Ci au subliniat doar că se poate ajunge la noi tipuri de abuz prin încălcarea dreptului la intimitate al spectatorilor 
competițiilor sportive. Desigur că au existat și incidente care au solicitat implicarea forțelor de ordine pentru stingerea 
conflictelor iscate între galeriile echipelor de fotbal adverse sau doar între anumiți ”ultrași”. Însă, dincolo de restabilirea 
disciplinei în peluze, unele acțiuni ale jandarmilor pe stadioane și în proximitatea acestora au scos la iveală excesul de zel al 
forțelor de ordine pentru astfel de misiuni, dar și violența excesivă, concretizată prin aplicarea de corecții extrem de violente 
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nu doar suporterilor mult prea exuberanți sau impulsivi, ci și celorlalți fani care doar se aflau prin preajma lor. În unele situații, 
același lucru s-a întâmplat și cu interzicerea fără dovezi concrete a accesului pe stadioane a unor suporteri. Este și cazul unor 
susținători ai echipei UTA Arad, petrecut în februarie anul curent. Dar, din păcate, măsurile luate de Jandarmerie față de fanii 
care cântă pentru echipa arădeană de fotbal, în peluză, nu s-au oprit aici. Săptămâna trecută, partida dintre UTA și 
Universitatea Craiova nu a fost lipsită de ciocniri violente între jandarmi și suporteri nu doar în peluze, ci și la poarta de acces 
pe stadion.   

Mai mulți fani arădeni, care stăteau la coadă ca să intre pe stadion, s-au trezit luați pe sus de jandarmi, fără motive 
justificate. Unul dintre aceștia acuză că a fost bătut de jandarmi, fapt confirmat de un certificat medico-legal. Martorii susțin că 
au văzut și ei cum bărbatul a fost scos din rând fără niciun motiv, apoi îmbrâncit și dus cu forța la duba Jandarmeriei. Din 
imaginile surprinse de ceilalți suporteri, tot martori oculari ai acestui caz, nu reiese exact momentul în care i-a fost aplicată 
corecția fizică de către forțele de ordine, pe motiv că acestea ar fi făcut scut de jur-împrejurul persoanei care, ulterior, a pretins 
că a primit mai multe lovituri puternice, care i-au lăsat multe echimoze pe corp, confirmate și de medici.   

Având în vedere complexitatea acestui context, vă rog să-mi precizați ce noi măsuri considerați că se impun pentru 
limitarea comportamentelor violente atât în rândul suporterilor, cât și al forțelor de ordine de pe stadioane. De asemenea, vă 
rog să-mi comunicați dacă veți dispune anchetarea acestui caz particular, astfel încât oricare dintre cele două părți implicate în 
acest conflict și găsită, ulterior, vinovată să fie trasă la răspundere.    

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Mihai-Viorel Fifor 
*** 

Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Numărul, modul sau stadiul de soluționare al dosarelor penale privind Fondul Proprietatea 
 
Câte dosare penale privind potențiale infracțiuni în dauna Fondului Proprietatea au fost înregistrate și soluționate de 

către DNA, DIICOT, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și unitățile de parchet subordonate acestuia de la 
înființarea Fondului până în prezent?   

Câte din aceste dosare au fost înregistrate în baza unor sesizări penale (plângeri, denunțuri) și câte au fost înregistrate în 
urma sesizării din oficiu?   

În câte din aceste dosare au fost emise soluții de netrimitere în judecată (neînceperea urmăririi penale, clasare, încetarea 
urmăririi penale) și în câte au fost emise soluții de trimitere în judecată?   

Care este valoarea totală a prejudiciului cauzat Fondului Proprietatea? Puteți să-mi indicați numele și prenumele 
persoanelor fizice și denumirea persoanelor juridice cercetate sau urmărite penal și al celor trimise în judecată, precum și 
denumirea infracțiunilor pentru care au fost cercetate, urmărite sau trimise în judecată?   

Solicit răspuns scris și oral.  
Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 
*** 

Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
      domnului Attila-Zoltan Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
 

Situația la zi a proiectelor aprobate prin Planul Național de Redresare și Reziliență  
pentru fiecare primărie, instituție publică și pentru Consiliul Județean din Botoșani 

 

Stimate domnule ministru,   
Având în vedere aprobarea și lansarea apelurilor de programe finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

vă rog să-mi transmiteți în mod sintetic situația la zi a proiectelor pentru fiecare primărie, instituție publică și pentru Consiliu 
Județean din Botoșani.    

Vă solicit o situație centralizată pentru toate domeniile, apelurile și proiectele aprobate și care vor fi finanțate pentru a 
putea informa și a pune la dispoziția botoșănenilor din fiecare localitate programele de investiții care vor fi realizate în zonele 
în care aceștia locuiesc.   
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De asemenea, mă interesează această statistică a proiectelor din județul Botoșani pentru a le comunica autorităților 
locale și a veni în sprijinul acestora cu informații și clarificări, acolo unde s-au înregistrat anumite blocaje sau întârzieri, astfel 
încât unitățile administrativ teritoriale să nu piardă finanțările și să se încadreze în termenele prevăzute pentru fiecare apel și 
program cuprins în Planul Național de Redresare și Reziliență. Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  

Vă mulțumesc.  
Cu deosebită stimă,              Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 
 

Situația magazinelor aflate în proximitatea unităților de învățământ 
Doamnă ministru, 
Activitatea magazinelor situate în perimetrul unităților de învățământ a fost întreruptă potrivit Ordinului comun al 

ministrului Educației și al ministrului Sănătății cu nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităților 
în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS-COV2. Ordinul 3347/707 din 8 martie 2022 a abrogat prevederile Ordinului anterior, astfel încât se permite 
reluarea activităților acestor magazine. Însă, în realitate, aceste unități comerciale se află în imposibilitatea de a-și desfășura 
activitatea.    

Având în vedere acest context, vă rog să-mi precizați modul în care va fi soluționată această problemă.   
Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,                    Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
     domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Solicitare privind progresul șantierului autostrăzii A3 Transilvania Cluj - Zalău 
Stimate domnule viceprim-ministru,  
Stimate domnule ministru,  
Potrivit afirmațiilor unui fost secretar de stat din cadrul ministerului, pe șantierul autostrăzii Cluj-Zalău ar fi înregistrate 

întârzieri substanțiale, principalacauză fiind faptul că Regia Nationala a Padurilor - Romsilva nu a eliberat terenul pe lotul 
Poarta Sălajului-Zimbor, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a soluționat încă descărcarea la 
nodul rutier de conexiune, de la Poarta Salajului, unde lotul de 12 kilometri se va conecta cu următorul tronson care include 
tunelul Meseș.  

Având în vedere aceste aspecte, vă solicit să îmi transmiteți următoarele detalii cu privire la situația detaliată:  
1. Care este stadiul de construcție al autostrăzii A3 Transilvania Cluj - Zalău?  
2. Care sunt cauzele pentru care constructorul înregistrează întârzieri în condițiile în care aceeași companie a raportat un 

ritm foarte avansat pe toate celelalte șantiere din țară? 
3. Care sunt cauzele care au produs întârzieri în procedura de eliberare a amplasamentului având în vedere că 

suprafețele împădurite au fost scoase din circuitul forestier încă de la începutul anului curent?  
4. Care este termenul de execuție a nodului rutier de conexiune între lotul Zimbor-Poarta Sălajului și lotul următor? 
5. Care sunt cauzele întârzierilor înregistrate în cadrul licitațiilor acestui tronson de autostradă? 
6. Ce măsuri pot fi adoptate pentru deblocarea aspectelor birocratice care produc întârzieri și de asemenea, vă rog să îmi 

transmiteți cum poate fi accelerat procesul de construcție astfel încât sălăjenii să nu fie obligați să aștepte suplimentar pentru a 
circula pe această autostradă?  

Vă rog să trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 
al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

Deputat 
Florian-Claudiu Neaga 

*** 
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Când se declară sfârșitul pandemiei în România? 
Stimate domnule ministru,   
Slovenia este prima țară din Uniunea Europeană care a anunțat public că pandemia de SARS-COV 2 a luat sfârșit pe 

teritoriul său, Premierul Janez Jansa declarând că „sunt cea mai de succes țară din UE după modul în care au gestionat 
pandemia”.   

Peste Atlantic, Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, de asemenea, a declarat că pandemia de Coronavirus 
s-a încheiat pentru americani.  

Domnule ministru, mă prevalez de această oportunitate pentru a vă felicita pentru măsurile pe care le-ați implementat la 
conducerea Ministerului Sănătății pentru prevenirea pandemiei de coronavirus.  

Deoarece cazurile de infectări au scăzut drastic și formele devin din ce în ce mai ușoare, presiunea asupra spitalelor și a 
medicilor fiind redusă, vă înaintez rugămintea de a expune care este numărul minim de cazuri la care România poate declara, 
la fel ca alte state, că pandemia s-a terminat.   

Mai mult, domnule Ministru, mi-au fost semnalate o serie de situații în care, în spitalele de stat, personalul medical a 
interzis pacienților să fie vizitați de către aparținători. Mâhnirea cetățenilor se naște din faptul că, deși cazurile de Covid sunt 
din ce în mai puține, în spitale, se păstrează protocoalele Covid care produc prejudicii atât pacienților cât și aparținătorilor. 
Prin urmare, vă rog să analizați speța și să prezentați pe ce bază legală se susține interdicția aparținătorilor de a vizita pacienții.   

Vă mulțumesc anticipat și vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  
 

Deputat 
Ana-Loredana Predescu 

*** 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Combaterea fenomenului tratamentelor minune de slăbit 
Stimate domnule ministru,  
Acum câteva zile, un copil în vârstă de 16 ani a ajuns în stare critică la spital după ce, doar în 10 luni, a slăbit de la 100 

kg la 46, în urma folosirii unor pastile de slăbit, pe care le-a achiziționat cel mai probabil de pe internet.   
Iar acesta nu este primul caz în care persoane de diverse vârste ajung aproape de moarte sau chiar mor din cauza 

diverselor tratamente minune, considerate naturiste, pe care și le achiziționează pentru a slăbi sau pentru diverse afecțiuni.  
Este un fenomen îngrijorător care s-a propagat și continuă să se propage din ce în ce mai mult. Fie că vorbim de 

comerțul tradițional, fie cel online, aceste tratamente prezentate și considerate ca fiind unele minune constituie un pericol 
extrem de mare pentru sănătatea consumatorilor. Și, așa cum se vede, la ele au acces și minorii.   

Monitorizarea și controlul acestui fenomen devine astfel prioritate sanitară națională și consider că este nevoie de 
eforturi conjugate ale tuturor reprezentanților instituțiilor abilitate, de aceea, având în vedere cele de mai sus, în vederea 
efectuării reglementărilor legislative care se impun, vă rog, stimate domnule ministru, să îmi comunicați următoarele:  

1. Care sunt măsurile pe care le-ați luat până acum pentru a monitoriza și controla piața și entitățile care comercializează 
pastile de slăbit, ce sunt prezentate ca fiind tratamente naturiste minune?  

2. Care sunt, în urma practicii și studiilor instituției pe care o conduceți, reglementările legislative care se impun pentru 
a vă facilita la maximum acțiunile de combatere a comercializării acestor produse și, implicit, acestui fenomen?  

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!                      Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Marian-Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Abrogarea sancțiunilor date prin OUG duce la aglomerarea instanțelor 
Stimate domnule ministru, 
 Vă supun atenției următoarea știre:   
”Numeroase procese-verbale au fost contestate în instanţă, iar anularea normelor legale care au instituit amenzile a făcut 

ca sancţiunile să fie anulate pe bandă rulantă. Procesele se află în ultimă fază în faţa Tribunalului, iar această instanţă a început 
să impună Direcţiei de Sănătăte Publică plata cheltuielilor de judecată. Evident, acestea vor fi achitate în cele din urmă tot de 
contribuabili. Ştefan P. a fost sancţionat cu amenda maximă prevăzută de lege în acel moment, de 3.000 de lei, pentru că 
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intrase în ţară pe 28 decembrie 2021, fără a completa formularul digital. Obligativitatea acestuia fusese impusă printr-o 
ordonanţă de urgenţă, pe 15 decembrie anul trecut. După nici trei luni, pe 11 martie, o nouă ordonanţă a abrogat-o pe prima.  

În aceste condiţii, ieşeanul s-a adresat Judecătoriei, cerând anularea procesului-verbal de amendă. Cum norma legală 
care instituie sancţiunea nu mai era valabilă, magistraţii primei instanţe au dispus exonerarea lui Ştefan P. de la plata amenzii. 
În plus, DSP a fost obligată la plata către acesta a sumei de 1.020 lei, reprezentând taxa de timbru de 20 de lei şi onorariul 
avocaţial.  

Sentinţa a fost atacată cu apel de DSP. Reprezentanţii instituţiei nu au contestat anularea amenzii, dar au cerut scutirea 
de la plata cheltuielilor de judecată.  

„Nu poate fi considerat organul constatator în culpă raportat la abrogarea, ulterioară încheierii procesului- verbal, a 
actului normativ ce prevede contravenţia. La data întocmirii procesului-verbal, fapta imputată petentului reprezenta 
contravenţie, iar agentul constatator nu avea cum să prevadă că ulterior aceasta va fi dezincriminată”, au afirmat reprezentanţii 
DSP.  

Conform legii însă, partea care pierde un proces este obligată să plătească cheltuielile efectuate de câştigător în timpul 
judecăţii, dacă acesta le solicită. Instanţa poate doar să reducă din cuantumul cheltuielilor pretinse, dacă le consideră exagerate.  

„Apelantul urmăreşte de fapt totala neacordare a cheltuielilor de judecată suportate de petentă cu titlu de onorariu 
avocaţial şi nu doar reducerea acestora. Mai mult, Tribunalul nu poate să nu observe şi că nu se justifică nici o eventuală 
reducere a cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu avocat, în contextul în care suma de 1.000 de lei acordată nu este 
vădit disproporţionată în raport de complexitatea cauzei, iar potrivit onorariilor minimale avocaţiale, stabilite prin Ghidul 
întocmit special în acest sens, pentru o plângere contravenţională onorariul minim este de 1.100 de lei”, au precizat magistraţii.  

Aceştia au respins miercurea trecută apelul DSP, sentinţa fiind definitivă. În aceeaşi zi, Tribunalul a adoptat alte cinci 
decizii similare.”  

Având în vedere că nu doar la Iași se întâmplă acest fenomen, nefiind un caz singular, vă rog sămi comunicați care sunt 
măsurile pe care intenționați să le adoptați pentru ca instanțele să nu mai fie aglomerate cu aceste cauze iar plata cheltuielilor 
să fie eliminata pentru directiile de sanitare publice. Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!                      
Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Oportunitatea renegocierii Planului de Restructurare al CEO 
 
Urmare a răspunsului nr. 8134 din data de 01.07.2022, pe care mi l-ați dat la întrebarea ”Termenul de implementare al 

Planului de restructurare la Complexul Energetic Oltenia trebuie prelungit”, în care se specifică foarte clar faptul că, citez : ”În 
cazul în care ar exista probleme în implementare din cauza unor circumstanțe obiective, autoritățile pot iniția/propune 
adaptarea Planului de Restructurare la situația de fapt și de drept care ar putea face obiectul autorizării de către Comisia 
Europeană”, consider că actualul context oferă cadrul oportun în care puteți solicita Comisiei Europene rediscutarea noilor 
termene de închidere a unor capacități prevăzute în Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia și, de asemenea, 
cred că este oportună renegocierea PNRR-ului.   

Astfel, vă rog domnule ministru, să răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Concret, ați demarat vreun demers către Comisia Europeană prin care solicitați rediscutarea termenelor asumate în 

Planul de Restructurare al Complexului Energetic Oltenia?  
2. Dacă da, ce răspuns ați primit?   
Solicit răspuns în scris!              
Vă mulțumesc!                     Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Interpelare 
 
Adresată: domnului Angel Tîlvar, ministrul Apărării Naționale 
De către: domnul Ivan-Bogdan Gruia, deputat 
Obiectul interpelării: Recalculare pensie 

 
Domnule ministru,  
Vă aduc spre analiză și soluționare cazul domnului Col. (r). Moldovan L Emil, cu domiciliul în Județul Bistrița-Năsăud, 

Mun. Bistrița, Str. Soarelui, nr. 9, cu privire la recalcularea pensiei.  
Având în vedere solicitarea pentru recalcularea pensiei, vă rog să solicitați Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului 

Apărării Naționale, întrucât în urma deciziei de recalculare petentul consideră că nu a fost introdus elementul soldei de merit.  
Având în vedere solicitarea pentru recalcularea pensiei, vă atașez și documentele domnului Col. (r). Moldovan L Emil:  
- Decizia de recalculare nr. 55826/1 din 24.03.2017- 1 filă;  
- Carte de identitate - 1 filă;  
- Fișa de pensie - 3 file;  
- Anexa 1 la decizia de pensie - 2 file;  
- Adeverință cu extras OZU- 1 filă din 01.04.2019.  
Față de cele menționate mai sus, rog respectuos a transmite spre reanalizare dosarul de pensie a domnului Col. (r). 

Moldovan L Emil.  
Cu stimă,    

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
O nouă lege pentru protejarea oamenilor și familiilor afectate de dependența de jocuri de noroc 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Săptămâna aceasta, plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Cu sprijinul colegilor liberali, acest 
proiect pe care l-am inițiat se alătura unui pachet legislativ prin care mi-am dorit să protejăm minorii de alimentaţia 
nesănătoasă de tip fast-food, să sancţionăm cu închiderea unităţile comerciale care vând alcool şi tutun minorilor și să aplicăm 
pedepse drastice pentru cei care vând stupefiante copiilor noştri.  

Dependența de jocuri de noroc este o tulburare legată de controlul impuslurilor. Jocul patologic de noroc este o 
afecțiune cu mult mai întâlnită, decât putem noi să intuim, și asta pentru că sunt prea puțini cei care o privesc drept o boală. 
Însă familiile în care cel puțin un membru suferă de această tulburare de control a impulsului cunosc, din păcate, că această 
ptaologie afectează sever nu doar viața persoanei dependente, ci și a celor din jurul ei. Conform specialiștilor în psihologie, 
individul simte o senzație crescândă de tensiune sau de excitație înainte de a comite actul, iar apoi simte plăcere, gratificație 
sau ușurare în timpul jocului de noroc. De asemenea, dependența de jocuri de noroc este însoțită de sentimente de vinovăție și 
izolare atunci când jucătorul încearcă să reducă sau să înceteze această activitate, precum și dificultăți în relaționarea cu ceilalți 
oameni.  

Prin proiectul pe care l-am inițiat, pe cale de a deveni lege, am prevăzut introducerea în sarcina organizatorilor jocurilor 
de noroc a unei baze de date în format electronic centralizat, care să gestioneze toate persoanele autoexcluse și cu 
comportament contrar bunelor moravuri. Mai mult, organizatorii vor avea obligația de a ține evidența în format electronic a 
datelor de identificare a persoanelor și de a identifica persoanele care intră în incinta locațiilor. Astfel, legea oferă instrumentul 
juridic prin care cei dependenți de păcănele pot fi opriți să își facă praf viața. Și părinților să își poata proteja copiii de acest 
“drog” care distruge vieți șl familii.  

Vă mulțumesc!         Deputat  
Florin Claudiu Roman 

*** 
România a demonstrat prin fapte că este factor de stabilitate în regiune! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Într-un context atât de dificil precum cel pe care îl traversăm în prezent, marcat de agresiunea ilegală și barbară a 

Rusiei în Ucraina, care  a dezlănțuit o serie de provocări în domeniul energetic, în cel agricol și alimentar, precum și al fluxului 
de refugiați, România a demonstrat că este un partener solid și de încredere în cadrul NATO și al UE. Astfel, prin frontierele 
de stat ale țării noastre au reușit să fugă din calea războiului peste 2,6 milioane de refugiați, care au fost beneficiat în România 
de toate servicii publice, de la sănătate și educație, până la cazare și locuri de muncă. De asemenea, prin porturile românești și 
pe infrastructura rutieră a țării noastre au tranzitat până acum peste 5 milioane de tone de cereale ucrainene, evitându-se 
degradarea sau distrugerea acestora în depozite, precum și o penurie în statele europene. Mai trebuie adăugat faptul că, la 
Suceava, a funcționat și funcționează cel mai mare hub umanitar pentru victimele războiului neprovocat și nejustificat, care 
continuă să provoace distrugeri și suferință. 
 Stimați colegi, 

În același timp, prin dislocările importante ale unor structuri aliate pe teritoriul României, țara noastră a devenit un 
factor de stabilitate și în plan militar, nu numai umanitar și economic. Cred cu putere că, în această perioadă grea, românii au 
resimțit beneficiile apartenenței la NATO și ale Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, în condițiile în care niciun cetățean 
român nu a avut și nu are de ce să se teamă. 
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 Stimați colegi, România a fost printre primele state din NATO care, la inițiativa Președintelui României, domnul 
Klaus Iohannis, a alocat 2% din PIB pentru nevoile de apărare ale țării, iar din anul 2023, tot la inițiativa Președintelui țării, 
țara noastră va avea un buget al apărării de minimum 2,5% din PIB. Contextul politico-militar actual și importanța asigurării 
unor capabilități moderne pentru Armata Română ne arată, fără echivoc, cât de important este pentru statul român să asigure 
finanțarea prioritară a acestui domeniu. În acest context, cu toții ne dorim ca programul de înzestrare al Armatei Române să 
aducă soldaților români acele echipamente moderne de care au nevoie când participă alături de aliați în teatrele de operațiuni. 
De asemenea, un obiectiv pe termen mediu și lung este acela al relansării industriei naționale de apărare și civile, prin 
cooperarea economică și industrială cu partenerii euro-atlantici, România având suficiente argumente pentru a deveni un 
producător industrial strategic.  

Vă mulțumesc,          Deputat 
Dumitru Rujan 

*** 
Aderarea la spațiul Schengen, un drept pentru România! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Încep această declarație politică prin a spune tare și răspicat: România merită să facă parte din spațiul Schengen. Acest 

deziderat nu trebuie privit ca pe o favoare pe care Europa ne-o face, ci ca pe un lucru normal și firesc. România este parte 
integrantă a Uniunii Europene și am contribuit cu toate mijloacele și resursele noastre pentru a asigura o stabilitate puternică, 
mai ales în această perioadă în care avem un război la graniță. Noi, ca țară, suntem în prima linie și, poate, una dintre cele mai 
expuse din cadrul Uniunii Europene. Ne-am îndeplinit toate angajamentele luate față de partenerii noștri, chiar dacă asta a 
însemnat asumarea unui risc în contextul geopolitic actual.  

Am asigurat, ajutați și de poziția geografică, fluxul de aprovizionare cu grâne și materii prime, atât de necesare 
economiilor statelor Uniunii Europene. Ca membru al grupului parlamentar de prietenie româno-olandez din Camera 
Deputaților, le cer prietenilor din Țările de Jos să înceteze cu criticile la adresa noastră și să fie conștienți de reușita și evoluția 
noastră. Îndeplinim în acest moment toate criteriile de aderare, atât în ceea ce privește securitatea frontierelor, cât și cele legate 
de sistemul de justiție.  

România are granițe sigure, dovadă fiind controlul eficient al fenomenului de migrație care a explodat în ultimii ani. De 
asemenea, avem un sistem de justiție modern și eficient în care procurorii și judecătorii își pot desfășura activitatea fără niciun 
fel de ingerință din afara sistemului.  

În ultimii ani, România a investit sute de milioane de euro pentru securizarea frontierelor, pentru un control riguros la 
graniță și pentru a se asigura că fiecare cetățean care a intrat în țara noastră nu reprezintă un pericol de vreun fel.  

Îi invit pe colegii mei parlamentari olandezi să vină oricând doresc în România, să vadă cu ochii lor progresele pe care 
noi le-am făcut și să nu ia decizii dictate de o campanie electorală internă.  

De multe ori am auzit sintagma că românii fac prăpăd prin Europa, în special în Olanda. Nu este adevărat! Deși, în 
ultimii ani, au plecat peste patru milioane de români în străinătate, aceștia trăiesc și muncesc cu demnitate și aduc plus valoare 
țărilor în care locuiesc. Haideți să ne uităm la miile de medici, profesori, cercetători, ingineri sau IT-iști care muncesc de ani de 
zile în țările europene, chiar și în Olanda. Astfel de oameni ne fac mândri și ne arată de ce suntem în stare noi, ca popor.  

Din păcate, nu numai unii politicieni olandezi încearcă să ne găsească nod în papură. Sunt printre noi, oameni aleși de 
români în Parlamentul României, care în loc să pună umărul la dezvoltarea țării, o sabotează din interior.  

Dragi colegi! Și mă adresez în special celor din USR: haideți vă rog să punem umărul laolaltă, să lăsați discursul 
populist și demagogic și să spunem adevărul odată pentru totdeauna: țara noastră evoluează și merită să fie în spațiul 
Schengen!  

În încheiere, vreau să mai subliniez un singur lucru: locul României este în Uniunea Europeana, în Alianța Nord-
Atlantică și în Schengen. Acest loc ni l-am câștigat prin muncă, prin investiții, prin seriozitate și devotament față de valorile 
europene. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Mărculescu Dumitru 

*** 
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Declarație politică 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 a devenit, în ultimele luni, principalul subiect al retoricii promovate de PSD în 

spațiul public. În ciuda declarațiilor d-lui Marcel Ciolacu, care se arată „deranjat personal” de acest subiect „rostogolit” în 
spațiul public, domnul ministru PSD al muncii deplânge în studiourile televiziunilor soarta pensionarilor, promițând o mărire 
cu cel puțin 10% a tuturor categoriilor de pensii.  

Fără discuție, pensiile trebuie să crească, la fel ca și salariile din domeniul public, în contextul inflației mari, care îi 
afectează pe toți cei cu venituri mici. Însă creșterea trebuie să țină cont de constrângerea bugetară, de resursele reale pe care le 
avem la acest moment. 

Jocul de-a procentele și promisiunile fără acoperire nu reprezintă altceva decât o luptă pentru imagine, pe care PSD o 
poartă în interiorul coaliției de guvernare, o strategie de comunicare care urmărește nu interersele pensionarilor, așa cum 
pretinde, ci propaganda electorală, cu care partenerii de guvernare ne-au obișnuit.  

Această retorică populistă, care bulversează în primul rând pe cei cărora pretinde a le apăra interesele, pensionarii, are o 
singură țintă: anul electoral 2024. Pentru PSD nu procentul creșterii este important, ci imaginea luptei pe care pretinde că o 
poartă și grija de a rămâne în memoria publică drept cei care au mărit pensiile.  

Să nu uităm faptul că, în anul 2020, cu doar câteva zile înainte de alegerile locale, PSD trecea prin Parlament proiectul 
de lege prin care pensiile erau majorate cu 40%, proiect declarat, în cele din urmă, neconstituțional.  

Ce s-a întâmplat cu acel generos procent de 40%, domnilor parlamentari PSD? Nu este nevoie să răspundeți, pentru că 
știm cu toții care este realitatea din spatele promisiunilor d-voastră de astăzi. Și o știți și dumneavoastră, foarte bine. 

Nu despre 10% sau de 40% este vorba, la fel cum nu este vorba despre acel procent de 9,4% din PIB care trebuie 
modificat la Bruxelles, pentru a crește pensiile, tema favorită de discurs a domnului Ciolacu. Nu, domnilor parlamentari PSD, 
nu PNL-ul și nici PNRR-ul stau în calea majorării pensiilor, ci incompetența celor care ar trebui să găsescă soluții realiste, 
ținând cont de resursele financiare disponibile. 

Domnul ministru al muncii omite a preciza faptul că nu avem încă o nouă lege a pensiilor, un jalon important din 
PNRR. Ori termenul asumat pentru noua lege a pensiilor este sfârșitul acestui an!  

După cum spunea fostul ministru PNL al muncii, pensiile pot crește și cu 25%, dar acest lucru nu va rezolva problemele 
de sistem.  

Stimați colegi, 
Populismul, demagogia și fluturarea procentelor nu vor rezolva problema resurselor bugetare și a dezechilibrelor din 

sistem, ci reforma sistemului de pensii, asumată prin PNRR, care propune soluții de redresare treptate, responsabile. Dar 
pentru aceasta este nevoie de mai multă muncă și mai puține discursuri televizate.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Michael Gudu 
*** 

 

România contribuie la realizarea visului european. România merită să fie în Spațiul Schengen! 
Stimați colegi, 
Aderarea țării noastre la Spaţiul Schengen este principalul obiectiv al României. Oamenii politici și diplomații români 

trebuie să conștientizeze importanța intrării în normalitatea europeană prin îndeplinirea acestei obligații asumate prin tratatul 
de aderare la UE și necesitatea a depune toate eforturile necesare – politice sau diplomatice - pentru realizarea proiectului.   

Până în prezent, România a parcurs cu succes toate etapele tehnice necesare. Evaluarea celor şapte domenii de interes - 
cooperare poliţienească, protecţia datelor, consulate, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre și SIS/SIRENE, a 
concluzionat că țara noastră îndeplineşte condiţiile de aderare la Spaţiul Schengen.  

În momentul de față, crima organizată sau corupția nu sunt subiecte probleme care să prezinte îngrijorări care să 
afecteze sistemic societatea în din România. Toate aceste lucruri sunt evidențiate în analizele europene. Cel mai probabil, 
următorul raport MCV va evidenția progresele evidente pe această zonă a reformei în justiție și va spune foarte clar că țara 
noastră respectă standardele necesare.  

În ultima perioadă, tot mai mulți lideri politici și-au manifestat sprijinul pentru aderarea României la Schengen. Țara 
noastră se bucură de sprijin consistent din partea oamenilor politici europeni. 
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Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, a transmis că Bulgaria și România trebuie să devină state 
membre ale spațiului Schengen. Liderul PPE a subliniat că România îndeplinește deja condițiile pentru aderare la spațiul 
Schengen. 

Partidul Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, susţine aderarea României la Spaţiul 
Schengen. La ultimul congres al PPE, din 1 iunie, a fost votată o rezoluţie care include susţinerea popularilor pentru integrarea 
României, a Bulgariei şi a Croaţiei în spaţiul de liberă circulaţie. Menţiunea susţinerii PPE pentru ţara noastră a fost introdusă 
la propunerea delegaţiei PNL. Cu sprijinul PPE, Parlamentul European a adoptat, cu o largă majoritate, rezoluția prin care cere 
aderarea României la Schengen.  

„Nu mai este timp de pierdut. Locul României este în Schengen. Împreună cu premierul României Nicolae Ciucă ne-
am angajat ca Parlamentul European să susţină aderarea imediată”,  a declarat Roberta Metsola, Președinta Parlamentului 
European cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o la Bruxelles cu Nicolae Ciucă. 

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat susținerea pentru aderarea României la spațiul Schengen. Croația, 
România și Bulgaria, țări care sunt membre în Uniunea Europeană, îndeplinesc toate condițiile pentru a deveni și membre cu 
drepturi depline ale spațiului Schengen, care nu necesită pașapoarte, a declarat Scholz în luna august a acestui an. 

România a fost tot timpul un partener onest al celorlalte state europene, și-a securizat frontierele și și-a îndeplinit cu 
succes toate obligațiile. România a contribuit la realizarea visului european. România merită să fie în Spațiul Schengen! 

 
Deputat 

Florin-Alexandru Alexe 
*** 

România își va îndeplini toate angajamentele din PNRR 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
A devenit un truism să afirmăm faptul că Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă o șansă unică de 

dezvoltare și modernizare pentru România, cu care nu știm când și dacă ne vom mai întâlni în viitorul apropiat. De aceea, 
maximizarea absorbției fondurilor alocate prin PNRR este vitală pentru interesele țării noastre și ale cetățenilor noștri. Deși 
subiectul este de o importanță deosebită, de prea multe ori, în spațiul public, se vehiculează foarte multe scenarii legate de 
PNRR. Printre ipotezele populare se află posibilitatea renegocierii Planului.  

Zilele trecute, prim-ministrul Nicolae Ciucă s-a aflat în vizită la Bruxelles. Discuțiile premierului pe subiectul PNRR s-
au axat pe ajustarea unei serii de jaloane și ținte, astfel încât acestea să fie realizabile până în anul 2026. Important de reținut: 
nu poate fi vorba de o renegociere pentru că acest proces ar implica prea mult timp pe care nu îl avem, deoarece trebuie să 
atragem toate aceste fonduri până în 2026. Împreună cu președinta Comisiei Europene, s-a convenit că este posibilă înlocuirea 
limitei de 9,4% pentru pensii din PNRR cu un indicator de disciplină financiară care să țină cont de studiul Băncii Mondiale.  

Cele aproape 30 de miliarde de euro din PNRR reprezintă șansa noastră de a folosi banii europeni pentru reforme 
esențiale de modernizare a statului român și statul român rămâne angajat în îndeplinirea tuturor acestor obiective. Vizita de 
săptămâna trecută la Bruxelles a prim-ministrului Nicolae Ciucă a fost un succes. S-a obținut un acord pentru ajustarea unor 
ținte și jaloane, astfel încât să beneficiem de cât mai mulți bani. România și-a respectat îndeplinirea trimestrială a tuturor 
jaloanelor și țintelor până acum, dovada fiind încasarea primei tranșe din PNRR, în valoare de 2,6 miliarde euro. Banii vor fi 
folosiți pentru tranziția digitală, mobilitate sustenabilă, educație, sănătate, pentru programele preliminare de formare a 
sistemului de pensii și al fiscalității. Oricine vehiculează „renegocierea” ori este rău-voitor, ori nu știe despre ce vorbește. 
România are niște ținte clare, convenite cu UE, pe care trebuie să le atingă și de la care nu se va abate, în joc fiind interesul 
tuturor românilor, lucru cu care nimeni nu are voie să se joace. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 
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România are modele de succes și mult viitor!  Depinde de noi să le vedem și să le urmăm 

Ne plângem permanent că suntem într-o criză a valorilor, că ne lipsesc modelele de succes. Numai că am ajuns atât de 
negativiști, încât pare că nu mai avem capacitatea de a le vedea nici măcar atunci când sunt lângă noi sau în raza privirii 
noastre. Dacă România a ajuns într-o fundătură atât de mare, cum ne explicăm faptul că economia noastră crește în fiecare an, 
că afacerile românești creează locuri de muncă în permanență, că firme naționale se ridică, cu ajutorul fondurilor europene, și 
fac performanță, iar unele se pregătesc să depășească în activitatea lor teritoriul național? 

Există în România nu doar infinit talent, dar și mult poftă de muncă. Faptul că ne caracterizează hărnicia, și asta 
dintotdeauna, ne-a ajutat și în cele mai rele circumstanțe să ne ridicăm. Fără curaj și fără perspicacitatea înaintașilor noștri nu 
am fi avut astăzi o țară. Nu am fi avut limba română, teritoriul național suveran, nu am fi putut să ne bucurăm de libertatea. 
Fără eroii noștri căzuți pe câmpurile de luptă nu ne-am fi câștigat independența și nu am fi repurtat victorii în războaie. Nu 
pentru că am fi pornit noi la luptă să-i cotropim pe alții, ci pentru că, atunci când a trebuit să ne apărăm, am făcut-o cu 
dârzenie. 

Nu încerc în nici un fel să șterg cu buretele toate nerealizările noastre din ultimii 32 de ani. Toate ezitările. Toate 
neajunsurile. Dar recunoașterea și repararea acestora nu trebuie să ne împiedice să vedem șu lucrurile bune care se întâmplă în 
comunitățile noastre. 

Săptămâna trecută, la Tulcea, alături de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, am vizitat o 
companie de familie cu tradiție pescărească, care realizează produse certificate pe scheme de calitate europene și care în ultima 
perioadă și-a crescut capacitatea de producție cu 50%. Din 2008, folosește cu succes fondurile europene ca resursă pentru 
investiții și astăzi a ajuns un model în România în industria alimentară. Familia extinsă a acestei societăți numără 150 de 
angajați. Exemple ca acesta sunt multe în România. Întreprinzători cu viziune care fructifică oportunitățile și nu se lasă 
descurajați. Construiesc pentru ei și dau înapoi comunității bunăstare prin oamenii pe care îi angajează și prin taxele pe care le 
plătesc.  

Adeseori, ceea ce îi caracterizează pe eroii vremurilor noastre este discreția. Modele avem din plin, în toate domeniile, 
dar nu-și mai fac loc așa de ușor în larma generală. Miliardarii care petrec la castelul Bran sunt bineveniți, pentru că turismul 
românesc poate profita de pe urma reclamei pe care ei o fac. Totuși, mai importanți mi se par antreprenorii noștri, care nu or fi 
ei încă miliardarii Vestului, dar pentru noi, aici, în România, sunt mai importanți și mai valoroși prin puterea exemplului lor și 
prin ceea ce creează ei aici. 

Am încredere că numărul afacerilor românești care vor trece granițele și vor deveni repere în lume va fi unul 
semnificativ în următoarea decadă. Deja nu mai vorbim despre un potențial, ci despre certitudini. Acești oameni nu cer nimic 
de la stat sau de la politicieni altceva decât un cadru fiscal previzibil și armonie socială. De restul știu ei foarte bine să se 
ocupe! 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Nu doar politicienii, ci și investitorii trebuie să susțină aderarea la Schengen a României! 

 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
România, grație forței de muncă bine calificată și a resurselor de calitate a devenit un pol de atracție pentru investițiile 

străine directe, în special din statele Uniunii Europene. Numai în anul 2022, Banca Națională a României ne-a anunțat că 
fluxul de investiții străine directe a crescut cu peste 46% față de anul trecut, ceea ce reflectă o schimbare puternică de atitudine 
a investitorilor europeni față de țara noastră și un semn evident de încredere în actuala coaliție de guvernare și în măsurile 
economice promovate în ultima perioadă.  

Stimați colegi, 
Potrivit datelor comunicate de Camera de comerț și industrie a României, cea mai mare parte a exporturilor țării noastre 

sunt realizate de firme cu capital străin, preponderent din Uniunea Europeană. Așadar, investitorii europeni care operează în 
România știu foarte bine că menținerea țării noastre în afara Spațiului Schengen continuă să genereze cozile kilometrice din 
frontierele de stat și că procedurile vamale continuă să genereze costuri suplimentare asupra mărfurilor produse în România și 
exportate în UE. Oare este vreun investitor european care nu-și dorește eliminarea acestor procese birocratice nejustificate? 
Oare este vreun antreprenor străin din România care să nu știe că România îndeplinește criteriile tehnice și că Guvernul 
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României și-a îndeplinit toate obligațiile pentru a adera la acest spațiu al libertății. În aceste condiții, îi îndemn pe toți 
investitorii europeni care operează în România să meargă și să explice guvernelor din statele lor cât de mult au de pierdut ei, 
afacerile lor și economia europeană pentru că România nu este, acolo unde merită, în Spațiul Schengen. 

Stimați colegi, 
Cred că aderarea României la Spațiul Schengen nu depinde numai de eforturile Guvernului Ciucă, care s-a achitat de 

toate obligațiile și a îndeplinit toate cerințele UE, ci de acțiunea comună a tuturor factorilor economici, politici și diplomatici 
de care dispunem. Investitori străini și autohtoni, ambasadori, parlamentari și europarlamentari, cu toții trebuie să acționăm 
pentru a demonstra și celor mai sceptice state europene, că România merită și trebuie să fie în Spațiul Schengen și că din 
această decizie cu toții avem de câștigat. 

Vă mulțumesc,       Deputat 
Ioan Balan 

*** 
Investițiile sunt cheia redresării economice a României 

Stimate colege / Stimați colegi 
România are nevoie de investiții pentru a asigura cetățenilor un nivel de trai mai bun, un standard mai ridicat al vieții. 
Spunem că ne dorim o țară ca afară, o țară precum cele din Occident. Putem avea toate astea, dar doar investind în 

proiectele comunităților locale, doar susținând acele investiții care pot contribui la creșterea calității vieții. 
Acum, mai mult ca oricând, am înțeles cu toții cât de importante sunt investițiile.  
Ultimii 30 de ani au reprezentat pentru țara noastră o perioadă de tranziție. Însă, ușor – ușor, România s-a dezvoltat. 
Este suficient? Sigur că nu. Tot timpul se poate mai mult. Doar că pentru asta trebuie să ne concentrăm pe investiții. 
Când mă refer la investiții nu vorbesc doar despre fonduri europene și bugetul de stat. Avem o gamă foarte mare de 

instrumente financiare pe care le putem folosi.  
De ce să ne bazăm pe investitii? 
Pentru că rezultatele se văd în transferul de bunăstare care se produce catre buzunarul românilor.  
România se află într-un moment cât se poate de prielnic. Beneficiem de sprijin internațional, acces la investiții și ajutor 

financiar pe care îl putem folosi pentru domenii cheie precum infrastructura, sănătatea, educația. 
Astăzi România trebuie să atragă investiții pentru că oferă perspectivele de dezvoltare ale unui mediu de afaceri 

profitabil, de succes, nu pentru că este o piață cu forță de muncă ieftină.  
Îmi doresc ca România să nu mai fie considerată doar o piață de muncă ieftină, iar pentru a reuși acest lucru trebuie să 

ieșim din paradigma că România este doar o țară exportatoare de materie primă și să devenim producători finali.  
Numai prin importuri nu poţi să ai producţie internă, fie ea şi a multinaţionalelor, nu poţi să dai de lucru la 2-3 milioane 

de români, nu poţi să stai pe picioare. 
Mulţi oameni de afaceri români, antreprenori, investitori, după ce au făcut bani (şi bine că au făcut) foarte rar îi bagă 

ulterior în economie, într-o activitate productivă, ci merg mai mult pe investiţii financiare. 
Ne dorim ca în cadrul acestei guvernări să creăm o economie în care produsele finite să fie produse la noi acasă. Este o 

cerință de bază pentru siguranța economică a țării în vremuri dificile. Avem ce învăța din crizele multiple cu care ne 
confruntăm.  

România trebuie să înceapă să producă pentru piaţa internă, dar şi pentru export. De resurse dispunem, mai trebuie doar 
să punem în aplicare un program pe termen lung.  

Trebuie să începem să încurajăm producţia de bunuri de larg consum autohtonă şi cred că ar trebui discutat cu marile 
companii străine din diferite domenii pentru a vedea care dintre bunurile lor pot fi produse în România, pentru a reduce 
importul acestora.  

România nu trebuie doar să exporte materie primă, ci să realizeze și produsul final.  
Avem nevoie să impulsionăm exportul şi să diminuăm importurile prin stimularea producţiei în România a acelor 

produse ce pot fi realizate în ţară. Acest lucru va duce nu doar la echilibrarea balanței comerciale, ci și la o creștere a 
numărului locurilor de muncă.  

Patriotismul economic este bun, dar trebuie să fie susţinut şi prin investiţii, nu numai prin retorică.  
Putem avea produse românești pe mesele și în casele noastre. Pandemia și criza generată de războiul din Ucraina ne-au 

învățat că trebuie să fim pregătiți să ne asigurăm singuri necesarul de hrană, de produse de consum, de produse necesare în 
locuințele noastre.  
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Înainte ca cineva să scoată bani din ţară, mai întâi trebuie să investească, mai întâi trebuie să dea de lucru la nivel local, 
mai întâi trebuie să facă ceva profitabil din care să poată să scoată bani. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

George Cătălin Stângă 
*** 

Constanța va avea stadionul pe care îl merită! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După foarte mulți ani de așteptare, orașul Constanța și constănțenii primesc o veste foarte bună: vor debuta lucrările 

pentru edificarea unui nou stadion de fotbal. Guvernul României, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, a aprobat construirea unui nou stadion, la Constanța, care va purta în continuare numele legendei fotbalului 
românesc, Gheorghe Hagi. Vechiul stadion construit în 1970 și devenit simbol al orașului, care în istoria sa a găzduit meciurile 
Farului, ale echipei naţionale, turnee cu echipe importante din campionatele străine, campionate de atletism, festivaluri, 
concerte de muzică, va fi demolat, iar în locul acestuia va fi construită noua arenă, costurile totale fiind aproximate la 100 
milioane de euro. Capacitatea noului stadion va fi de circa 18.000 locuri, iar durata de proiectare și execuție a lucrărilor este 
estimată la 28 luni. Foarte important, stadionul va fi construit conform reglementărilor UEFA pentru asigurarea cerințelor de 
clasificare UEFA 4 (nivel maxim). Pe lângă arena principală propriu-zisă, va mai fi construit un teren de antrenament, cu 6 
piste de atletism, cu o capacitate de 1.000 de locuri, precum și săli de antrenament, centru de conferințe, spațiu expozițional, 
spații administrative și comerciale. 

Această investiție este una de foarte mult timp așteptată. Constanța, unul dintre cele mai importante orașe ale României 
din punct de vedere demografic și economic merita să aibă și o arenă sportivă pe măsură, capabilă să găzduiască în bune 
condiții meciurile echipei locale, care în acest moment se află pe primul loc în SuperLiga României. Însă, cel mai mult, acest 
stadion îl merită Gică Hagi. Pe lângă motivele pe care ni le-a dat să ieșim în stradă la fiecare meci al naționalei, marele 
fotbalist este cel mai mare investitor în viitorul fotbalului din România. Asumându-și o misiune extraordinar de grea, investind 
proprii bani pentru a oferi condiții la cel mai înalt nivel și pentru a face performanță la copii și juniori, acest stadion este și o 
recunoștință pentru tot ceea ce Gheorghe Hagi a oferit și încă oferă acestei țări! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

Greșeala făcută de USR în privința finanțării irigațiilor din PNRR poate fi reparată  
prin investiții din alte resurse financiare! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Guvernul condus de Nicolae Ciucă trebuie apreciat pentru faptul că a reușit să demareze și să avanseze cu toate 

proiectele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, deși mare parte dintre obiectivele de investiții și de 
dezvoltare au fost elaborate eronat de către foștii miniștri ai USR. De la pensii publice și până la irigații, nepriceperea tinerilor 
gălăgioși din USR a pus în pericol accesarea a miliarde de euro accesibile prin PNRR și a întârziat realizarea unor reforme și 
investiții publice cruciale. Chiar dacă răul a fost deja făcut, este de datoria noastră să reparăm lucrurile și să găsim soluții la 
acele probleme care necesită rezolvare imediată. 

Stimați colegi, 
Este a treia toamnă secetoasă consecutivă, iar zgârcenia naturii în ceea ce privește precipitațiile pune în dificultate 

inclusiv înființarea culturilor de toamnă. Nu trebuie să fii specialist în agricultură să constați că, din cauza secetei, solul nu 
poate fi lucrat și că plugurile nu intră în pământ. Apoi, toamna se trage linie în agricultură și cred că nu mai este pentru nimeni 
un lucru necunoscut faptul că producția agricolă a avut grav de suferit din cauza secetei și a lipsei irigațiilor, iar pe sute de mii 
de hectare culturile au fost distruse în integralitate. Aș mai adăuga și faptul că, nici acum nu se iau măsuri concrete și nu se fac 
investiții serioase pentru combaterea deșertificării din Oltenia, acolo unde seceta și lipsa perdelelor forestiere fac să dispară și 
peste 1000 de ha anual, prin deșertificare. 

Stimați colegi, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 31 - 2022  
Săptămâna 31 octombrie – 4 noiembrie 2022  

 

 

50 
 

Miniștri USR ori nu s-au priceput ori nu le-a păsat de siguranța alimentară a țării. Acest lucru nu înseamnă că trebuie 
doar să arătăm cu degetul către ei, fără să găsim soluții. Am aflat că actuala coaliție de guvernare dorește să propună oficialilor 
europeni o renegociere a PNRR pentru irigații. Nu aș fi atât de optimist și nu aș supralicita o asemenea soluție, pentru că și 
dacă vom primi undă verde de la Bruxelles, în timpul scurt care a rămas pentru implementarea PNRR, e greu de crezut că ne 
vom încadra în termene. Când mai facem proiectele, când le mai implementăm, când le mai trimitem la UE pentru decontare? 
Or, ne pregătim să intrăm în anul 2023, iar PNRR trebuie finalizat în 2026! 

În schimb, decizia Guvernului Ciucă din această vară, de a relansa Programul național de reabilitare a infrastructurii de 
irigații, în valoare de 1,5 miliarde de euro, cred că este o primă soluție credibilă și realizabilă. Am convingerea că dacă vom 
face rețele de irigații ecologice, moderne, eficiente energetic, care să ducă apa până la planta cultivată, vom avea curajul să 
mergem în fața Comisiei Europene și să cerem bani nerambursabili pentru a asigura apă de irigații pentru toată suprafața 
agricolă a țării. Însă, constat cu amărăciune că Ministerul nostru al agriculturii și agențiile de îmbunătățiri funciare nu sunt atât 
de preocupate de gravitatea situației. Dacă cineva crede că vine Ursula von der Leyen în România să ne sape șanțurile de 
irigații și să întindă conductele de irigații în locul nostru, se înșală amarnic. Europa ne ajută, însă trebuie să ne ajutăm și noi! 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

PNL – măsuri pentru reducerea abandonului școlar și creșterea performanței școlare 
 
Extinderea etapizată a programului ”Masă caldă” a reprezentat pentru PNL una dintre măsurile prioritare pe care și le-a 

asumat prin Programul de Guvernare. Iată că, așa cum ne-a obișnuit, Guvernul Ciucă se ține de promisiuni și a adoptat o 
ordonanță de urgență prin care crește numărul școlilor înscrise în programul pilot ”Masă caldă”. Menționez că, în acest an, 
Ministerul Educației a crescut succesiv numărul de școli înscrise în programul de masă caldă, astfel: prima dată, la începutul 
verii, de la 150 la 300, a doua oară, la începutul lunii septembrie, de la 300 la 350, iar acum, prin noua ordonanță, a majorat 
numărul școlilor înscrise la 450, beneficiind în plus de acest program un număr de aproximativ 38.000 de elevi. 

Trebuie precizat, de asemenea, că autoritățile locale vor fi sprijinite pentru finanţarea acestui program-pilot din sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti. Totodată, dacă anul acesta suma prevăzută pentru finanțare este de 147.000 
mii de lei, pentru anul următor este prevăzută o creștere, respectiv suma de 266.510 lei. 

Consider că această măsură de sprijin este mai mult decât binevenită și că doar astfel vom putea încuraja accesul la 
educație în mediile defavorizate și vom obține o creștere a performanței școlare. Am spus întotdeauna că barierele și clivajele 
între mediile avantajate și categoriile dezavantajate trebuie să dispară, iar educația trebuie să fie individualizată și centrată pe 
nevoile elevului, în funcție de specificul comunităților din care provin. 

Obligația noastră este, așadar, să creștem calitatea actului educațional și să oferim șanse egale la educație pentru toți 
copiii noștri. Implementarea și extinderea acestui program-pilot nu reprezintă altceva decât o  investiție în sănătatea și educația 
copiilor, precum și în viitorul acestora și al României.  

Prin noi înșine pentru România!       Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Crizele și Reziliența 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România traversează o perioadă dificilă, marcată de restricțiile severe din pandemie și criza de securitate regională și 

cea energetică. Cu siguranță foarte mulți întreprinzători și foarte mulți români resimt efectele acestor crize, există o presiune 
inflaționistă și încercăm cu toții să ne adaptăm la noile provocări.   

Măsurile aplicate de Guvern pentru atenuarea efectelor negative asupra vieții cetățenilor și în economie sunt 
substanțiale, dar nu sunt nici suficiente, nici perfecte. Totuși, s-au dovedit a fi corecte, cel puțin de la începutul crizei 
energetice și până acum, chiar dacă, atât în mediul politic cât și în mass-media au fost critici și informații alarmiste, multe 
dintre ele dovedindu-se a fi neadevărate. 

Dacă ne detașăm un pic de contrele politice, de exagerările situației și privim lucrurile din perspectivă istorică, atunci 
vedem că omenirea a mai trecut printr-o criză energetică severă, în anii 1970 și țările occidentale au ieșit întărite din ea. Să ne 
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amintim ce s-a întâmplat în România în anii de după Revoluție: fabrici închise, șomaj mare, tensiuni sociale, un PIB cu o 
scădere foarte mare, nu mai vorbim de inflație.  

Măsurile luate în anii 1970: plafonarea prețurilor, raționalizare, ajutoare sociale, până la un punct seamănă foarte mult 
cu cele de acum.  

Dar ce s-a întâmplat apoi? Țările europene care au avut potențial, precum Franța, Marea Britanie, Norvegia au demarat 
planuri de dezvoltare a energiei nucleare, a capacităților de exploatare a rezervelor de petrol și gaze, ajungând exportatori de 
energie. Lumea a evoluat, a căutat noi resurse și le-au găsit.  

Pe termen lung au pierdut  "șantajiștii", fiindcă țările europene au avut capacitate de reziliență, au reușit să exploateze 
mai eficient resursele și să depășească împreună, criza provocată de OPEC.  

Poate că nu toate măsurile luate de guverne, acum, sunt cele mai bune, sau că cele din anii 1970 au fost bune, cert este 
că economiile au depășit criza chiar în ciuda unor măsuri politice greșite.  

În schimb, acum, Uniunea Europeană este mai mare și mai unită, are mecanisme de redresare și reziliență puse în 
aplicare, țările membre, inclusiv România, dispun de fonduri substanțiale pentru investiții, pentru creșterea producției de 
energie, a capacităților de exploatare a resurselor de petrol și gaze, adaptarea și interconectarea rețelelor din sistemele 
energetice și creșterea capacităților de înmagazinare și stocare.  

Acestea sunt cu siguranță măsuri corecte și cu cât creștem mai repede producția de energie, cu atât vom depăși mai 
repede criza energetică. Guvernul trebuie să continue măsurile de încurajare a populației și mediului economic, pentru 
investiții în producția de energie din resurse regenerabile, în izolarea locuințelor, în tehnologii eficiente, mai ales că România 
are la dispoziție surse importante financiare din cadrul mecanismelor europene de redresare și reziliență. 

Specialiștii spun că economiile flexibile sunt cele care vor suferi mai puțin, iar flexibilitatea politicilor guvernamentale 
conferă reziliență și vitalitate societății. Sprijinul întreprinzătorilor, creșterea producției de energie, relaxarea fiscală, 
modernizarea legislației muncii, economisirea banului public, micșorarea deficitului, investiții masive în infrastructură, sunt 
măsuri care pot asigura stabilitatea țării și revenirea economică durabilă. 

Vă mulțumesc!       
Deputat 

Sorin Năcuță 
*** 

Mediul de afaceri din România este tot mai atractiv.  
Îndemn investitorii europeni să vină în țara noastră! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
În anul 2022, investițiile străine directe au crescut cu aproape 50% față de anul trecut, ceea ce reprezintă un semnal 

extrem de clar de încredere al investitorilor față de climatul politic și economic din România. Modul în care Guverul Ciucă a 
gestionat criza energetică, investițiile care se realizează în domeniul securității energetice în parteneriat cu Statele Unite, 
măsurile de stimulare a mediului economic prin facilități fiscale, alocările bugetare pentru investiții publice și granturile din 
fonduri nerambursabile europene acordate întreprinderilor au făcut din România una dintre cele mai dinamice economii din 
Uniunea Europeană. Acest lucru s-a reflectat pe deplin și în dinamica Produsulu Intern Brut, care a înregistrat o creștere 
economică de 5,7% în prima parte a anului, în timp ce economii puternice ale UE au evitat stagnarea economică sau chiar 
recesiunea. 

Stimați colegi, 
Potrivit datelor furnizate anual de Banca Națională a României, cel mai puternic investitor străin din România sunt 

românii care muncesc în străinătate și care transmit anual miliarde de euro către țara natală. Alături de românii, mii de 
investitori italieni, francezi, olandezi, spanioli, germani sau din alte state membre UE au descoperit potențialul economic uriaș 
pe care îl are țara noastră și și-au înființat întreprinderi în România. Mi-aș dori ca tot mai mulți investitori europeni, din 
domeniile de vârf ale tehnologiei, să vină și să genereze afaceri prospere în România.  

De asemenea, îmi doresc ca tot mai mulți români stabiliți temporar în străinătate, care au muncit și care cunosc modul 
modern de a genera valoare adăugată, să se întoarcă acasă, în țara lor, și să înființeze întreprinderi mici și mijlocii în România, 
acum când contextul economic și politic este unul deosebit de favorabil. Am convingerea că, dacă măsurile și politicile 
implementate de Guvernul Ciucă vor fi menținute și în anii următori, România va fi unul dintre statele cu o economie 
puternică din Uniunea Europeană.  

Vă mulțumesc,          Deputat 
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Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

PNL este singurul partid capabil să garanteze securitatea energetică a României 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Investițiile în sectorul energetic sunt de cea mai mare importanță în momentul acesta pentru România. Vedem cu toții 

efectele nefaste ale războiului declanșat de Federația Rusă și, mai ales, reverberațiile asupra vecinilor noștri din Republica 
Moldova, care trece prin cea mai profundă criză energetică de la obţinerea independenţei, în 1991. În acest moment, în 
România sunt în derulare investiții de peste 900 milioane euro în județele Gorj și Dolj, pentru modernizarea punctelor de lucru 
ale CE Oltenia, printr-un ajutor de stat aprobat de Comisia Europeană, prin care se dorește ca, până în 2026, să se poată 
produce 1300 megawați din gaz natural și 700 megawați fotovoltaic. De la sfârșitul anului 2019, când a preluat guvernarea, 
Partidul Național Liberal a acordat peste 1 miliard de euro ajutor de stat pentru restructurarea companiei CE Oltenia, deoarece 
reprezintă un obiect de importanță deosebită pentru economia și securitatea energetică a țării.  

De asemenea, din dorința de a continua lupta contra minciunilor și manipulărilor în cazul Termocentralei Mintia, voi 
spune că, datorită eforturilor PNL, va fi transformată dintr-o gaură neagră a bugetului de stat, mereu plină de datorii, dintr-un 
punct de producție poluant și pe cărbune, într-o centrală modernă, nepoluantă și profitabilă. Termocentrala a fost achiziționată 
cu 91 milioane euro, iar noul proprietar va face investiții de un miliard de euro în următorii ani, pentru dezvoltarea capacității 
de producție, în acord cu normele europene în materie de energie și de protecție a mediului. Mintia va reprezenta o sursă de 
electricitate din surse regenerabile și nepoluante. Planul presupune construirea noii centrale până la 31 decembrie 2026, cu o 
putere instalată de 1.290 MWh, dintre care 800 MWh vor fi obținuți din gaz și din surse regenerabile.  

Până la preluarea administrației centrale de către PNL, Termocentrala Mintia era falimentară din punct de vedere 
financiar și energetic. Complexul Energetic Hunedoara, din care făcea parte Mintia, însuma datorii de 6,3 miliarde lei în 2019. 
Mai mult, ea nu a mai obținut acordul de mediu, România intrând în procedură de infringement pentru situația acestei 
termocentrale, alături de cea de la Govora, proces care încă se află pe rolul CJUE. Județul Hunedoara are cele mai bune 
perspective pentru a fi readus la viață, datorită prioritizării de către PNL a dezvoltării sectorului energetic din zona noastră, 
cândva o mare mândrie națională, dar dus în paragină de guvernările anterioare anului 2020, total iresponsabile și nepregătite 
să facă față provocărilor din acest sector vital pentru România.  

Vă mulțumesc!          Deputat  
Vetuța Stănescu 

*** 
Declarație politică 

Dragi colegi, 
Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: din păcate, criza economică mondială ne afectează pe toți, dar cei mai 

vulnerabili sunt pensionarii care își văd afectat de inflație bugetul de zi cu zi pentru achiziții de bază precum mâncarea sau 
medicamentele. În prezent, 4.300.000 de pensionari au pensii sub 3000 de lei, 3.000.000 de pensionari au pensii sub 2000 de 
lei, în condițiile în care numărul total al pensionarilor este de 4.800.000. Dar toți sunt vulnerabili. 

De aceea, PNL consideră că pensiile trebuie să crească și căutăm soluțiile  prin care această majorare să fie cât mai 
aproape de rata inflației, ținând cont și de limita în care poate fi sustenabilă de la bugetul de stat. Trebuie să știm cu toții că 
este o măsură pe care PNL a susținut-o constant, o inițiativă a Partidului Național Liberal, anunțată inclusiv de Președintele 
României, Klaus Iohannis, și de premierul Nicolae Ciucă. Susținem ferm o astfel de abordare. Majorările sunt un remediu 
necesar categoriilor sociale care devin vulnerabile într-o perioadă complicată economic, așa cum este aceasta prin care trecem 
acum. 

În anii în care a fost la guvernare, Partidul Național Liberal  a majorat pensiile și o va face și începând cu anul viitor. 
Guvernul condus de PNL a crescut pensiile atât la 1 septembrie 2020, când punctul de pensie a crescut cu 14% (de la 1.265 lei 
la 1.442 lei), cât și la 1 ianuarie 2022, când a fost majorat punctul de pensie cu 10% (de la 1.442 lei la 1.586 lei). Pentru a veni 
în sprijinul pensionarilor afectați de creșterile de prețuri, guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă a acordat un 
sprijin financiar în luna ianuarie celor cu pensii mai mici sau egale cu 1600 de lei. Iar, în luna iulie, pensionarii cu venituri mai 
mici sau egale cu 2000 de lei au primit un alt sprijin financiar în valoare de 700 de lei. 

În plus, așteptăm de la ministerul Muncii cât mai curând analiza și solutiile propuse, pentru a îndeplini acest jalon din 
PNRR care are ca termen 31 decembrie: reforma pensiilor. Este nevoie de un sistem integrat, de o strategie și o reformă cu cap 
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și coadă și cu calcule serioase. Și este, în mod evident, atributul si sarcina ministrului Muncii si trebuie să demareze cât mai 
repede, așa încât să putem îndeplini acest jalon extrem de important până la finalul anului. PNL și-a asumat ferm să îndeplinim 
toate jaloanele și țintele din PNRR. Printre acestea există și reforma pensiilor, care presupune între altele trecerea la un sistem 
bazat pe contributivitate. 

Guvernul condus de PNL ia cele mai bune măsuri, cu responsabilitate și în acord cu realitatea economică, pentru ca 
românii să nu suporte efectele economice ale acestor pusee inflaționiste. Investițiile sunt cel mai bun medicament în această 
perioadă. Și tocmai de aceea Guvernul Ciucă a alocat cel mai mare buget de investiții din ultimii 32 de ani, cu suplimentarea 
acestuia la rectificare. Rata de absorbție a fondurilor europene de 66 % este, de asemenea, un indicator important al eforturilor 
guvernamentale în această perioadă.   

De asemenea, amintim pachetul de măsuri „Sprijin pentru România”, din care 60% din fonduri sunt pentru investiții în 
economie și sprijinirea locurilor de muncă și 40 % pentru sprijinirea cetățenilor vulnerabili. În plus, Guvernul pregătește 
mobilizarea a aproximativ 90 miliarde de euro (10 miliarde euro mai sunt din perioada de programare 2014-2020 care se 
termină în 2023 și 80 miliarde de euro provin din PNRR și din perioada de programare 2021-2027). 

În încheiere, fac un apel la colegii de guvernare, din PSD: să lucrăm împreună, nu să ne atacăm degeaba în spațiul 
public. Pe noi, cei din PNL, ne interesează să continuăm eforturile pentru aderarea la spațiul Schengen, să menținem ritmul 
foarte bun de creștere a absorbției fondurilor europene, să sprijinim antreprenorii prin măsuri economice impuse de criza 
mondială și să facem sustenabile orice majorări de salarii și pensii.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Laurentiu-Dan Leoreanu 
*** 

Garantarea unui cont bancar fără comisioane financiare pentru fiecare român -  o inițiativă legislativă lăudabilă a PNL 
 
Parlamentarii PNL au depus o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în scopul 

creşterii incluziunii financiare, a cărei adoptare va simplifica în mod fundamental viața românilor. 
Incluziunea financiară are menirea de a-i ajuta pe oameni să își maximizeze oportunitățile în toate domeniile de 

activitate, să își găsească mai ușor locurile de muncă visate, și, nu în ultimul rând, să crească gradul de predictibilitate și 
bunăstare, atât pentru ei, cât și al familiilor.  

Inițiativa se înscrie în demersurile concludente ale PNL de reformă a digitalizării în România și de crearea unui cadru 
legislativ propice și prietenos între cetățeni și conceptul de digitalizare. 

Concret, demersul liberal prevede ca fiecare român să aibă garantat un cont bancar, fără a plăti comisioane financiare în 
schimbul acestuia. Prin realizarea acestui obiectiv, un număr din ce în ce mai mare de români vor avea, pe lângă cont, și un 
card bancar atașat, astfel încât comunitatea va deveni parte activă a circuitului economic integrat.  

Înlesnirea deținerii conturilor și cardurilor aferente acestora de către un număr cât mai mare de oameni, înseamnă un 
acces mai facil al populației la servicii mai bune din punct de vedere calitativ și, implicit, la produse mai ieftine, care pot fi 
achiziționate în regim online. 

Nu în ultimul rând, propunerea legislativă  conferă posibilitatea fiecărui cetăţean de a avea o relaţie predictibilă şi 
unitară cu instituţiile statului, îndeosebi prin oportunitatea de efectua plățile cu cardul. Consecința acestui demers este 
renunțarea treptată la cozile de la ghișee, precum și la birocrația instituită de-a lungul vremii în relațiile instituțiilor statului cu 
publicul.  

Avantajele acestui raport de colaboare vor fi duble, atât pentru contribuabili, cât și pentru funcționarii publici, efectele 
fiind extrem de pozitive și benefice pentru toată lumea, fapt ce va contribui la simplificarea mecanismului relațional dintre stat 
și cetățean. 

Din nefericire, există încă mulți români care fac parte din categorii sociale vulnerabile și au acces redus la informaţie şi 
educaţie financiară, adoptarea legii urmând să îmbunătățească esențial această situație. 

Apreciez realismul și pragmatismul acestei propuneri legislative a PNL, care va introduce un procent însemnat de 
români în circuitul economic digitalizat, fapt ce va reprezenta, implicit, creșterea evoluției bunăstării generale a țării și a 
fiecărui cetățean. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
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Pași concludenți ai Guvernului Nicolae Ciucă în scopul realizării independenței energetice a României 
 

Dezvoltarea infrastructurii energetice naţionale este în prim-planul preocupărilor Guvernului condus de premierul PNL 
Nicolae Ciucă, mai ales în această perioadă de criză majoră pe plan mondial.  

În vederea rezolvării problemelor existente în prezent, precum și pentru asigurarea energiei electrice necesare populației 
și economiei naționale, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate naţională de implementare şi gestionare, a semnat primele 
contracte de finanţare din Fondul de Modernizare, în vederea implementării unor obiective de investiţii de importanţă 
deosebită în Sistemului Energetic Naţional (SEN). 

Valoarea nerambursabilă a celor nouă proiecte de investiţii, ce vor fi implementate de către CNTEE Transelectrica S.A., 
este de peste 424 milioane Euro. Cea mai mare finanţare din fonduri europene obţinută de-a lungul timpului de Transelectrica, 
demonstrează angajamentul acestei companii de interes naţional şi strategic pentru evoluție și modernizare.  

Apreciez semnarea primelor contracte de finanţare din Fondul de Modernizare, care deschid cea mai importantă linie, 
din fonduri europene, destinată dezvoltării sectorului energetic românesc. 

Aceste finanţări, în valoare totală de peste 13 miliarde euro, sunt în măsură să transforme substanţial infrastructura 
energetică naţională, factor decisiv în atingerea independenţei energetice a României. Soluţiile de protejare a cetăţenilor şi 
economiei, de efectele creşterii preţurilor, sunt completate astfel de investiţii masive, în consolidarea infrastructurii energetice 
şi creşterea capacităţilor de producţie.  

Grija Executivului condus de PNL pentru dezvoltarea infrastructurii energetice naţionale, concretizată prin aceste 
contracte, va fi continuată în viitor, astfel încât definitivarea obiectivelor de investiţii să ne asigure mult dorita securitate şi 
independenţă energetică. Nu în ultimul rând, în egală măsură, sistemul energetic va deveni mai puternic, mai stabil şi mai 
fiabil, fapt care va aduce multă ordine şi stabilitate în aprovizionarea noastră cu energie. 

În concluzie, subliniez că dezvoltarea infrastructurii electrice de transport a României, prin aceste investiții 
considerabile din pespectiva contextului internaţional actual, va contribui esențial la progresul economiei naționale și la 
confortul tuturor românilor. 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Dezvoltare și pe timp de criză 

Dragi colegi,  
Țara noastră traversează o perioadă de provocări ce a debutat acum doi ani. După ridicarea restricțiilor aferente 

pandemiei de COVID-19, care au pus presiuni asupra sistemului de sănătate, de educație, asupra securității naționale și a 
economiei, societatea românească, la fel ca celelalte state ale lumii, a fost nevoită să se adapteze rapid la noul status quo și, 
mai mult decât atât, să construiască strategii pentru a menține țara pe parcursul dezvoltării și al prosperității. De atunci, am 
atins noi obiective de digitalizare și am analizat vulnerabilitățile sistemului de sănătate. Totodată, am văzut nivelul de 
solidaritate de care blocul european este capabil și măsurile extraordinare pe care le putem lua în limitele dreptului european și 
internațional. În acele momente nu ne-am îndepărtat de valorile democratice, ci am dovedit capacitatea de reziliență a 
aparatului de conducere, așa cum demonstrăm și la momentul actual, în timpul războiului din Ucraina.  

Crizele care au izbucnit, anxietatea nucleară și economică, perturbarea comerțului internațional, criza umanitară, 
energetică ar fi putut să destabilizeze ireversibil relațiile internaționale. Ne-am ridicat desupra provocărilor, am reiterat 
angajamentul pentru securitatea regională, am întărit parteneriatele externe și am investit în crearea cadrului legal care să 
permită categorisirea Federației Ruse ca agresor în raport cu spațiul trans-Atlantic. În plus, am adoptat pachete legislative 
menite să reformeze domeniul educației, să accelereze procesul tranziției către energie verde (în special în contextul eforturilor 
multinaționale de a obține independență energetică față de gazul rusesc), să implementeze prevederile europene pentru 
aplicarea „Pactului Verde European” și să faciliteze parteneriatele pentru a combate criza umanitară.  

În cursul săptămânii trecute, Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA) a anunțat că țara noastră va primi un 
grant de 14 milioane de dolari pentru dezvoltarea primei centrale nucleare SMR din România. Va fi efectuat studiul preliminar 
de inginerie și proiectare (FEED) în scopul construirii primei centrale nucleare SMR din România. Întărirea siguranței 
energetice este detrimentală pentru a ajunge la idealul independențeiși, în același timp, a descurajării comportamentului 
Moscovei și a crimelor de război comise în Ucraina. Obiectivele Kremlinului nu se limitează la spațiul ucrainean, ci la 
dominarea spațiului Mării Negre, un punct geopolitic central în strategia de apărare a României și a vecinilor săi. Ministrul 
Energiei a explicat cum studiul preliminar va include pe lângă planul de configurare a amplasamentului și unul de execuție a 
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analizei de impact asupra mediului. Parteneriatul cu SUA este mai puternic ca niciodată, iar poziția geostrategică a României 
în zona Mării Negre este recunoscută la nivel internațional.  

Ne apropiem și mai mult de idealurile europene și prin reforme în celelalte domenii, cum ar fi cel ar muncii. Astfel, a 
fost aprobat proiectul de lege care instituie în România un produs paneuropean de pensii personale, prin care românii ce au 
contracte de muncă în mai multe state UE vor putea accesa un produs personal de pensie, fără condiții sau costuri diferențiate 
față de celelalte state membre. Conform pachetului legislativ, plata pensiei aferente unui cont sau sub-cont naţional din 
România se va putea derula în mai multe situații: la cererea participantului, la data împlinirii vârstei standard de pensionare, 
sau data pensionării de invaliditate. Mai mult decât atât, contribuţiile la PEPP sunt deductibile fiscal.  

Progresele făcute nu sunt întotdeuna vizibile, dar românii trebuie să știe că sunt prioritizați în fiecare decizie care este 
adoptată. Vom continua pe același parcurs, cu încrederea că fiecare situație de criză, fiecare eveniment destabilizator și fiecare 
moment de incertitudine va fi transformat într-o oportunitate de dezvoltare. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
Să îngrijim și să promovăm Bujorul, Floarea Națională a României 

 

Legea pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României a fost promulgată de către președintele Klaus 
Iohannis. Inițiativa legislativă oferă soluţiile legislative în vederea reglementării organizării anuale, la nivel naţional şi local, a 
unei suite de manifestări care să marcheze această distincție. 

Potrivit Legii nr. 285/2022, declararea bujorului ca Floarea Națională a României presupune, între altele, înființarea 
unui Festival al bujorului, precum și stabilirea unor măsuri de protecţie a rezervaţiilor naturale de bujor. De asemenea, vor fi 
stimulate şi sprijinite cultivarea bujorului în parcuri şi grădini publice, organizarea periodică la nivel local al unor expoziţii 
florale, vernisarea unor expoziţii de pictură dedicate bujorului, precum şi emiterea unor emisiuni filatelice, având ca temă 
florală diferite specii ale florii de bujor.  

Actul normativ mai instituie obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a sprijini material şi logistic 
întreţinerea şi protejarea rezervaţiilor naturale de bujor românesc şi de a lua măsuri pentru adaptarea la condiţiile pedo-
climatice din România a diferitelor specii de bujor existente în alte ţări. 

Alegerea bujorului în această demnitate oficială s-a realizat în urma studiilor de specialitate, care au certificat că este 
specia floricolă cu cele mai multe semnificații pozitive pentru poporul român. Mai mult, din cauza adaptabilității sale 
ecologice ridicate, bujorul poate fi cultivat aproape pe întreg teritoriul țării, atât în zonele de câmpie, cât și la munte. 

Este evident că bujorul reprezintă mai mult decât o floare pentru noi, dacă ne raportăm la faptul că numele este purtat de 
aproximativ 100.000 de români, dar și de zeci de localități din țară. 

În tradiția și cultura românească, bujorul este asociat cu dragostea, devotamentul, sacrificiul și sângele. Bujorul 
românesc a fost ales, de-a lungul timpului, și ca simbol al respectului față de veteranii de război și cei ai teatrelor de operații 
militare, purtarea acestei flori la rever simbolizând recunoștința pentru faptele de arme ale militarilor români. 

În județul Teleorman, Bujorul românesc crește în Pădurea Troianu - arie naturală protejată de interes național, fapt ce va 
spori cu certitudine atracția oamenilor pentru această zonă. Rezervația se întinde pe o suprafață de 71 de hectare, între satele 
Troianu și Vatra, în nordul Câmpiei Boianului, în apropiere de pârâul Urlui. În afară de frumoșii bujori, zona mai este 
recunoscută pentru o altă atracție turistică importantă: urmele unui drum ce datează din secolul al II-lea după Hr.   

        Pădurea Troianu nu adăpostește numai bujorul românesc (floare inclusă pe Lista Roșie a Plantelor Superioare din 
România), ci și alte 60 de specii de plante deosebite precum rușcuța de primăvară, degețelul lânos sau Savia aethiopis. Tot aici 
se pot admira și unele specii deosebite de stejar, specifice zonelor de silvostepă: stejarul brumăriu, garința, stejarul pufos, etc.  

Cu certitudine, identitatea unei naţiuni este conferită nu doar de simbolurile naţionale, legate de statalitate și organizare 
politică, statuate de Constituţie, ci şi de altfel de simboluri, mai plastice și plăcute ochiului, cum ar fi o floare, o specie de 
păsări sau animale, sau un copac specific țării respective.  

Am susținut și votat Legea Florii Naționale a României, ca fiind o propunere legislativă pozitivă, având în vedere faptul 
că, până acum, chiar dacă dispunem de o floră și o faună unice în lume, țara noastră nu avea consfințită o floare națională ca 
simbol al identității, tradiției și culturii, așa cum au statele civilizate. 

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată doamnei Ligia Deca, ministrul Educației 

 
Revizuirea amendamentelor aferente legilor educației 

Stimată doamnă ministru,  
Ultimele declarații făcute în spațiul public confirmă intenția de a revizui toate cele 9.000 de amendamente aduse 

proiectelor de legi ale Educației, cu scopul de a identifica precis impactul bugetar pe care acestea l-ar avea având în 
vedere actuala perioadă de criză pe care o traversăm.  Astfel, în urma discuțiilor avute cu Prim-ministrul României, a 
fost acordat un termen mai flexibil de aproximativ două săptămâni. Totodată, vor fi analizate și cererile de audiență emise de 
către reprezentanții actorilor în Educație care, de la momentul schimbării conducerii, au cerut întrevederi în care să își expună 
clar prioritățile în perspectiva viitoarelor legi care urmează a fi adoptate.  

Vor fi discutate și creșterile salariale pentru profesori, măsură ce a fost inclusă în proiectele legislative, urmând ca 
momentul exact al acestei majorări salariale să fie stabilit ulterior împreună cu Ministerul Finanțelor.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Care anticipați că ar putea fi impactul bugetar al majorării salariale pentru profesori? 
2. Există posibilitatea de a renunța complet la anumite amendamente în urma discuțiilor centrate asupra impactului 

bugetar?  
Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită stimă,        Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Valorificarea deșeurilor 
Stimate domnule ministru,  
Unul din obiectivele Planului Național de Redresare și Reziliență este reducerea procentului de deșeuri care sunt 

depozitate la groapa de gunoi cu 10% până în 2030. În momentul actual, peste 74% din deşeuri sunt depozitate la groapa 
de gunoi, doar 14,6% dintre deșeurile generate de populație sunt reciclate și doar 5% ajung să fie valorificate ca 
resursă alternativă de energie, arată ultimele date ale Eurostat (2020). 

Pe lângă riscul pentru mediu ,depozitarea deșeurilor constituie și o pierdere de resurse pentru România întrucât acestea 
nu sunt introduse în circuitul economic, a declarat Marinela Drăcea, Președinte CIROM. Legislația națională și europeană 
recomandă ca soluție complementară reciclării co-procesarea – tratarea deșeurilor într-un mediu controlat –  fiind superioară 
metodelor alternative de gestionare a deșeurilor care nu pot fi reciclate precum  incinerarea sau depozitarea, ce au efecte 
dăunătoare asupra mediului. Industria cimentului oferă condițiile necesare acestui proces prin cuptoarele de clincher 
(echipamentul principal pentru co-procesare) din fabricile de ciment. Prin temperaturile ridicate pe care le oferă, control și 
automatizare a procesului, asigurarea calității, protejării mediului și a sănătății și securității, sisteme de management integrat 
calitate-mediu-sănătate și securitate certificate de organismele de resort, procesul pare să fie unul potrivit pentru a nu mai irosi 
resurse.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Considerați că această metodă ar contribui semnificativ și la economisirea energiei?  
2. Ar putea ajunge o metodă preferată pentru gestionarea deșeurilor în România? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Marcel-Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
 

Norme pentru un aer mai curat 
Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută, Executivul European a propus norme suplimentare pentru a reduce în termen de zece ani cu peste 

75 % numărul deceselor provocate de gradul înalt de poluare. Nivelurile principalului poluant, pulberile fine în suspensie 
(PM2,5) sunt superioare celor indicate în orientările Organizației Mondiale a Sănătății, conform informațiilor apărute în spațiul 
public. Măsurile vor contribui la atingerea obiectivelor Pactului Verde European de a reduce poluarea la zero și a avea un 
mediu fără substanțe poluante nocive până în 2050. Valoarea-limită anuală pentru particulele fine în suspensie (PM2,5) ar 
urma să fie redusă cu mai bine de jumătate. Totodată, vor fi revizuite periodic standardele de calitate a aerului pentru a adapta 
politicile la cele mai recente studii științifice.  

Va fi generată și mai multă claritate referitor la accesul la justiție și sancțiunile aferente nerespectării prevederilor 
europene, iar comunicarea dintre cetățeni și autorități în această problematică se va îmbunătăți. Autoritățile locale vor primi 
sprijinul care li se cuvine pentru a implementa măsuri de îmbunătățire a calității aerului.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Cu ce procent a crescut gradul de poluare al aerului anul acesta, comparativ cu 2021? 
2. În cât timp ar putea România să ajungă la obiectivele propuse prin noile prevederi?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Cele mai recente propuneri de modificări pe piața muncii 
Stimate domnule ministru,  
Conform unui proiect de lege, bugetarii din România s-ar bucura de noi zile libere, 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 

2023, respectiv 3 zile în plus față de cele 15 pe care la au restul angajaților din economie. În ceea ce privește recuperarea 
zilelor de muncă anterior menționate, atât autoritățile publice, cât și instituțiile și-ar prelungi programul de lucru până la data 
de 28 februarie 2023, 30 iunie 2023, respectiv 31 august 2023, potrivit planificărilor stabilite. În cursul celor trei zile libere 
prevăzute în proiect, se vor efectua (conform Art. 4 alin. (1)) operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de plăți privind serviciul 
datoriei publice, 
precum și eventualele operațiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la 
Trezoreria Statului, prin centrala Ministerului Finanțelor.  

Au fost totodată introduse noi modificări ale OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 
teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Astfel, un 
lucrător străin care are un contract individual de muncă (CIM) și este înregistrat de mai puțin de un an, nu va putea obține un 
alt loc de muncă la un alt angajator decât în baza acordului scris exprimat de angajatorul inițial. Noile reglementări au ca scop 
reducere practicilor nefavorabile angajatorului inițial care suportă în mod normal toate cheltuielile necesare aducerii 
cetățeanului străin pe piața muncii din România. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Considerați că vă veți confrunta cu nemulțumiri din partea mediului privat de afaceri în legătură cu cele trei zile 

libere de care s-au bucura bugetarii? 
2. Veți introduce și măsuri de protecție pentru angajații străini care se confruntă cu refuzul angajatorului inițial de a 

da acord scris pentru schimbarea locului de muncă?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Situația autoturismelor cu probleme tehnice 
Stimate domnule ministru, 
Un studiu realizat de către Asociația industriei auto europene indica faptul că în 2020, în țara noastră circulau 8 milioane 

și jumătate de autovehicule. Ne aflăm însă în topul negativ în ceea ce privește vârsta parcului auto, media fiind de aproape 17 
ani, considerabil mai mare decât media europeană de aproape 12 ani. Întrucât un autovehicul vechi este mai dificil de întreținut 
într-o stare bună, acestea constituie un pericol activ pentru ceilalți șoferi și participanți la trafic. Cele mai frecvente cazuri cu 
potențial de a produce accidente în trafic din cauza vârstei pe care o are autoturismul sunt funcționarea deficitară a frânelor, 
pompele de servodirecție nerecondiționate și blocarea volanului. 

În 2021, aproximativ 2 milioane de autovehicule din România erau mai vechi de 20 de ani, motiv pentru care au fost 
propuse programele Rabla Plus sau Rabla Clasic. În 2022, România s-a clasat pe locul doi în Uniunea Europeană, fiind luate în 
calcul mașinile mai vechi de 10 ani.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Din cauza crizei energetice curente, provocate în urma războiului ruso-ucrainean, care a condus la o creștere 

îngrijorătoare a prețurilor, posibilitățile cetățenilor de a investi într-un autoturism mai nou au scăzut. Sunt suficiente măsurile 
actuale pentru a rămâne pe traiectul propus de înnoire a parcului auto?  

2. Vor fi propuse și alte măsuri de ajutor în perioada următoare? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului i Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Măsuri pentru asigurarea medicinei de familie la nivel național 
Stimate domnule ministru, 
Medicina de familie trebuie să aibă un rol cât mai important în componenta de prevenție a politicilor de sănătate. Ea 

poate contribui la reducerea substanțială a numărului de pacienți care se adresează, pentru anumite episoade de boală, direct 
unităților de primiri urgențe.  

Potrivit informațiilor din spațiul public, medicina de familie duce lipsă de resursă umană, iar sute de localități din țară 
nu beneficiază de un cabinet de medicină de familie.  

Domnule ministru, pornind de la aceste aspecte, am rugămintea să îmi transmiteți următoarele informații: 
1) Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a-i determina pe tinerii rezidenți să aleagă o carieră în medicina 

de familie? 
2) Care este numărul proiectelor depuse până la ora actuală în cadrul apelului de proiecte „Cabinete ale medicilor de 

familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară” din cadrul Componentei 12 – Sănătate – Investiția 1. 
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din PNRR? 

3) Câte localități din județul Galați și de la nivelul României nu au medici de familie? 
Menționez că doresc răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc!          Deputat 

George-Cătălin Stângă 
*** 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Sprijin financiar pentru producătorii de lapte din România 
Stimate domnule ministru, 
Producția de lapte la nivel național a scăzut în anul 2022, ca urmare a reducerii semnificative a efectivelor de bovine, 

scădere care, potrivit datelor INS, a fost de 12.315 capete într-un singur an (iunie 2021/iunie 2022). Mai mult decât atât, pe 
lângă restrângerea ofertei și creșterea importurilor de lapte brut, majorarea prețurilor la energie și la furajele utilizate în 
zootehnie a determinat o creștere substanțială a costurilor de producție per litru de lapte, iar tot mai mulți fermieri au 
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abandonat acest domeniu de activitate, prin sacrificarea animalelor, unele din rase superioare, productive. În primele zece luni 
ale anului, mare parte dintre fermieri au fost nevoiți să vândă laptele chiar și sub costul mediu de producție. 

Având în vedere necesitatea implementării urgente a unor măsuri de sprijin pentru fermierii care produc și livrează lapte 
către unitățile procesatoare din România, vă propun, domnule ministru, acordarea unei compensații financiare de 1 leu/litru 
de lapte pentru fermierii români, ca măsură cu caracter temporar, pentru cel puțin un an. Am convingerea că, prin negocieri 
eficiente cu oficialii Comisiei Europene, o parte din efortul financiar pe care îl presupune această măsură poate fi susținut din 
fonduri europene nerambursabile.  

De asemenea, în condițiile în care fermierii livrează laptele la un preț mediu de 1,7-2,2 lei/liltru, iar la consumatorul 
final ajunge la valori de 8-10 lei/liltru (degresat), vă rog să precizați ce măsuri ați implementat pentru a împiedica o relativă 
speculă care pare prezentă pe piața laptelui și a produselor lactate. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,        Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 

Adresată domnului Petre Daea,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Solicitare de informații cu privire la măsurile dispuse pentru limitarea extinderii pestei porcine africane  
în județul Satu Mare 

Stimate domnule ministru, 
Au trecut mai bine de cinci ani de la apariția primelor cazuri de pestă porcină africană pe teritoriul României, iar această 

epidemie nu a fost încă eradicată, fiind în continuare înregistrate focare, atât în gospodării particulare, cât și în ferme 
zootehnice ale fermierilor români. Recent, în județul Bihor, în apropierea localităților Andrid, Dindeşti,  Dindeştiul Mic, 
Pişcolt şi Resighea din județul Satu Mare, au fost descoperite noi cazuri, existând riscul extinderii și în județul învecinat. 

Așa cum bine cunoașteți, carnea de porc este intens solicitată pe piața internă. Mai mult decât atât, în ajunul Sărbătorilor 
de Crăciun, în cea mai mare parte a gospodăriilor din mediul rural continuă tradiția sacrificării porcilor, motiv pentru care 
autoritățile statului român ar trebui să depună toate diligențele pentru a asigura siguranța alimentară a populației și prețuri 
accesibile pe piața internă. 

În condițiile în care activitatea ANSVSA în domeniul combaterii pestei porcine africane a înregistrat o diminuare de 
intensitate, iar structurile direcțiile agricole județene nu par să depună toate eforturile necesare, vă solicit, domnule ministru, 
următoarele informații: 

- Ce măsuri de urgență ați dispus, împreună cu ANSVSA, pentru a limita extinderea virusului pestei porcine africane în 
județul Satu Mare? 

- Care este motivul obiectiv pentru care, în luna noiembrie 2022, după mai bine de 5 ani de la apariția primelor cazuri, 
încă există nepermis de multe focare la nivel național? 

- Pentru asigurarea deplină a siguranței alimentare, aveți în vedere ca pentru perioada Sărbătorilor de Crăciun să 
acordați asistență de specialitate românilor care urmează să sacrifice porcii în gospodărie (de ex. laboratoare mobile pentru 
analiza cărnii sacrificate etc). 

- Ce măsuri au fost dispuse în legătură cu principalul vector de transmitere, porcii mistreți? 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,        Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne  

În atenția Agenției Naționale Antidrog Măsuri pentru combaterea consumului de droguri de mare risc - 3-
MMC, 3-CMC şi Eutylone 

 
Stimate domnule ministru, 
În primul rând, doresc să vă felicit pentru accelerarea măsurilor pentru combaterea criminalității organizate din 

România, în timpul mandatului dumneavoastră fiind înregistrată cea mai consistentă campanie împotriva activității 
infracționale. Cu toate acestea, este îngrijorător faptul că lucrătorii MAI descoperă tot mai frecvent cazuri de consumatori de 
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droguri la nivel național, fiind înregistrată o creștere a consumului chiar și în rândul elevilor. În acest context, chiar dacă MAI 
a transpus prevederile unei directive UE prin introducerea în categoria drogurilor de mare risc a trei substanțe, respectiv 3-
MMC, 3-CMC şi Eutylone, politicile de prevenire a consumului care ar trebui promovate de Agenția Națională Antidrog nu au 
consistență, în condițiile în care, la solicitarea presei, reprezentanții instituției nici nu cunoșteau statutul juridic al substanțelor 
amintite, ca droguri de mare risc. 

În condițiile în care scopul Agenției Naționale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel 
naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei 
integrate a consumatorilor, solicit următoarele precizări: 

- Ce măsuri a propus și implementat Agenția Națională Antidrog pentru a eficientiza politicile de prevenire și combatere 
a drogurilor de mare risc: 3-MMC, 3-CMC şi Eutylone? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,        Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 

Adresată doamnei Ligia Deca,  ministrul Educației  
 

Solicitare de informații cu privire la structura personalului didactic  
din învățământul preuniversitar din județul Satu Mare 

Stimată doamnă ministru, 
Salarizarea tot mai puțin atractivă a personalului didactic din învățământul preuniversitar din România a determinat o 

atractivitate tot mai redusă pentru tinerii absolvenți ai facultăților românești, care au demonstrat performanțe notabile, să 
aleagă o carieră didactică în învățământul preuniversitar și să se prezinte la examenele de titularizare. Pe lângă gravitatea 
situației generată de numărul foarte mare de suplinitori din sistem, unii care au obținut note rușinoase la examenul de 
titularizare, se adaugă și îmbătrânirea accelerată a corpului didactic format din titulari. În vederea fundamentării unor 
eventuale intervenții legislative, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații: 

- Câte posturi didactice din județul Satu Mare sunt ocupate de suplinitori în anul școlar 2022-2023? 
- Câte cadre didactice din județul Satu Mare vor împlini vârsta legală de pensionare în următorii 5 ani? 
- Câte cadre didactice care s-au pensionat au fost rechemate în activitate în județul Satu Mare, din cauza deficitului de 

personal? 
- Având în vedere că salariul minim brut garantat în plată va fi majorat de la 1 ianuarie 2023 la 3.000 de lei (salariu 

minim este specific muncii necalificate), iar acest cuantum este foarte apropiat de salarizarea unui profesor/învățător debutant, 
vă rog să precizați ce măsuri financiare aveți în vedere pentru a crește atractivitatea tinerilor performanți pentru o carieră 
didactică? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu înaltă apreciere,        Deputat 

Adrian-Felician Cozma 
*** 

Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene   
 

Linii de finanțare pentru fostele zone miniere din județul Caraș-Severin  
prin Programul Operațional Regional 

  Stimate domnule ministru, 
 Prin Programul de închidere a minelor necompetitive din România, mai multe zone din care s-au exploatat zăcăminte 

de cărbune și de alte resurse ale subsolului se confruntă astăzi cu mari dificultăți economico-sociale: șomaj accentuat, 
depopulare, locuri de muncă foarte puține și slab remunerate. În acest context, am aflat cu deosebită satisfacție faptul că, în 
urma semnării Acordului de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, prin Programul 
Operațional Regional vor fi alocate fonduri de aproximativ 1 miliard de euro pentru Regiunea Vest, în scopul dezvoltării 
activităților economice din fostele zone miniere. Așadar, înlocuirea activităților miniere cu businessuri competitive generatoare 
de locuri de muncă bine plătite pentru tinerii din județul Caraș-Severin ar stopa exodul puternic al acestora către alte zone ale 
țării sau către străinătate. Având convingerea că o bună utilizare a acestor fonduri pentru dezvoltarea economiei locale este 
esențială pentru dezvoltarea viitoare a județului Caraș-Severin, vă solicit, domnule ministru să aduceți următoarele precizări: 
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- Când anticipați că vor fi demarate primele proiecte de stimulare a dezvoltării activităților economice autohtone în 
fostele zone miniere din județul Caraș-Severin, prin Programul Operațional Regional 2021-2027?  

- Ce tip de activități economice vor fi finanțate din aceste resurse financiare nerambursabile și dacă axele de finanțare se 
vor adresa exclusiv star-up-urilor sau și întreprinderilor mijlocii cu capital autohton?   

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,     Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 

Adresată domnului Marius BUDĂI, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Solicitare de informații cu privire la plățile efectuate de AJPIS Mehedinți 
Stimate domnule ministru, 
În ciuda contextului economic deosebit de dificil, Guvernul României a făcut eforturi semnificative pentru a sprijini 

populația față de creșterile importante de prețuri. În acest sens, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 
respectiv prin agenţiile județene, s-a efectuat plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor destinate programelor de 
servicii sociale. 

În scopul realizării unor evaluări și fundamentării unor intervenții legislative, vă solicit, domnule ministru, următoarele 
informații cu privire la plățile efectuate de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți: 

- Care a fost numărul de beneficiari și tipul de indemnizație plătită la nivelul județului Mehedinți în anul 2021? Solicit o 
situație pe fiecare UAT. 

- Care a fost numărul de beneficiari și tipul de indemnizație plătită la nivelul județului Mehedinți în primele 10 luni din 
anul 2022? Solicit o situație pe fiecare UAT. 

- La ce valoare se ridică totalul plăților efectuate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți în 
anul 2021, respectiv în primele 10 luni ale anului 2022? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulțumesc,        Deputat 

Dumitru Mărculescu 
*** 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației    
 

Adoptarea Proiectului de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor 
 
Stimate domnule ministru, 
Una dintre reformele foarte mult așteptate și extrem de utile pentru dezvoltarea viitoare a României o reprezintă 

adoptarea Proiectului de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, act normativ menit să unifice 
și să actualizeze toată legislația aferentă dezvoltării localităților și realizării construcțiilor civile. Deși proiectul de act normativ 
a fost pus în dezbatere publică pe pagina electronică a Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației din luna 
aprilie 2022, acesta nu a fost încă adoptat de Guvern și transmis Parlamentului. Având în vedere utilitatea deosebită a acestui 
act normativ, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

- Când anticipați că proiectul va fi adoptat de Guvern și care este data asumată pentru dezbatere și adoptare în 
Parlamentul României? 

- În condițiile în care multe localități, în special cele periurbane, se extind tot mai puternic, iar administrațiile publice 
locale, cu bugete limitate, se află sub presiunea legislației și a comunităților locale de a extinde rețele de utilități către noile 
zone/ansambluri rezidențiale construite, vă solicit să precizați în ce măsură nou Cod va conține reglementări în acest sens? 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,       Deputat 

Valentin-Ilie Făgărățian 
*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii   
 

Solicitare de informații privind avansul a două proiecte majore de investiții  
pentru Oltenia: autostrada Craiova-Lugoj și drumul expres Craiova-Târgu Jiu 

Stimate domnule ministru, 
Prin mecanismul europeană de redresare și reziliență, precum și prin cadrul financiar multianual 2021/2027, România 

dispune de o finanțare nerambursabilă fără precedent care poate fi alocată pentru realizarea marilor proiecte de investiții pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport rutier. Este de apreciat faptul că, în ultima perioadă, au fost atribuite mai multe lucrări, 
atât pentru finalizarea A1, cât și pentru realizarea autostrăzilor Moldovei. Cu toate acestea, proiectele care vizează 
infrastructura de transporturi din Oltenia au un ritm nesatisfăcător de implementare, fie că vorbim despre execuția drumului 
expres Craiova-Pitești, fie că vorbim despre autostrada Craiova-Lugoj și drumul expres Craiova-Târgu Jiu.  

Având în vedere faptul că oportunitățile financiare nerambursabile au un timp limitat pentru a fi accesate, iar 
procedurile naționale de realizare a studiilor și proiectelor, precum și de atribuire a contractelor de execuție întârzie foarte mult 
realizarea obiectivelor de investiții, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Care era la data de 1 noiembrie 2022 stadiul de implementare pentru două proiecte majore de infrastructură din zona 
Olteniei și Banatului, respectiv autostrada Craiova-Lugoj și drumul expres Craiova-Târgu Jiu? 

- Având în vedere întârzierile înregistrate în implementarea acestor proiecte, vă rog să precizați dacă finanțarea 
nerambursabilă va fi asigurată din cadrul financiar multianual 2021-2027?  

- Vă rog să precizați dacă pentru cele două proiecte sunt asumate termene precise pentru începerea lucrărilor și pentru 
finalizarea acestora, iar dacă răspunsul este afirmativ, vă rog să-mi comunicați aceste termene. 

Solicit formularea răspunsului în scris.  
Cu deosebită apreciere,         Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

Adresată domnului Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei   
 

Întârzieri în emiterea facturilor la energie și evitarea riscurilor de facturare  
a clienților la tarife majorate 

Stimate domnule președinte,  
Cei mai mulți dintre furnizorii de energie electrică și gaze naturale înregistrează întârzieri și de peste trei luni la emiterea 

facturilor fiscale pentru consumul înregistrat de clienții casnici. Motivul întârzierilor este pus de furnizori pe seama multiplelor 
modificări legislative operate de către Guvern și Parlament cu privire la plafonarea prețurilor, aspect ca poate justifica 
întârzieri de câteva săptămâni, nu de câteva luni. Cu toate acestea, intrarea în sezonul rece crește riscul ca atunci când se va 
realiza regularizarea consumului, cetățenii să primească facturi foarte mari pe care să nu le poată plăti.  

Mai mult decât atât, mulți dintre consumatorii casnici au beneficiat de tarife mai mici chiar și decât cele plafonate, în 
baza unor contracte mai vechi, care au expirat anul acesta, iar lipsa unei facturări efectuate la timp poate genera situații în care 
consumatorului i se impută un consum regularizat la un nou tarif, mult mai mare decât cel pe care l-a avut în momentul 
consumului. 

În scopul evitării apariției unor situații în care consumatorii să nu poată plăti facturile sau să plătească la tarife mai mari 
decât în momentul consumului, vă solicit, domnule președinte, următoarele informații:   

- Ce măsuri ați dispus astfel încât furnizorii de energie electrică și gaze naturale să factureze consumul gospodăriilor în 
fiecare lună, iar sumele rezultate din regularizările ulterioare să fie minime? 

- Care este motivul pentru care, chiar și pentru consumatorii casnici care dețin contoare electronice/digitale de măsurare 
a consumului de energie electrică, al căror consum poate fi telecitit de la distanță, emiterea facturilor și înregistrarea 
consumului se face cu întârziere? 

- Ce măsuri aveți în vedere astfel încât operațiunile de regularizare a consumului de energie electrică/gaze naturale să se 
facă la tarifele din  momentul consumului și nu la tarife ulterioare, mai mari? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,       Deputat 

Ioan Balan 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 

 
 Declarație 

 
Declarație politică privind Ziua Sustenabilității în România 

Stimați colegi,  
Cu mândrie, m-am alăturat inițiativei legislative, care se află în proces de adoptare în Parlament, pentru ca în data de 27 

octombrie să fie sărbătorită Ziua Sustenabilităţii, fiind convinsă că prin recunoaşterea oficială a unei Zilei a Sustenabilităţii 
în România, va creşte notorietatea principiilor dezvoltării durabile la nivel naţional pentru că acest principiu reprezintă 
capacitatea de a exista și de a dezvolta fără a epuiza resursele naturale pentru viitor, presupunând responsabilitate, 
transparență, activism în interes comun. 

Importanța acestui principiu, pe baza căruia trebuie să funcționeze întreaga societate, a stat la baza înființării în anul 
2015, la iniţiativa domnului Borbély László, a Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă în cadrul Comisiei pentru politică 
externă din Camera Deputaților, adevărată platformă de susţinere a obiectivelor de dezvoltare durabilă, la nivel naţional.  

Având în vedere angajamentul asumat de către România, atât alături de cele 193 de state membre, la Summit-ul ONU 
pentru adoptarea noii Agende 2030, cât și pe cel asumat alături de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă prin adoptarea concluziilor Consiliului UE: „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă” a fost elaborată și actualizată Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 
2030 de a cărei implementare este responsabil Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului României, coordonat de consilierul de stat, Borbély László. 

Dezvoltarea sustenabilă este o provocare a întregii societăți, iar consumul și producția responsabilă sunt importante 
pentru adoptarea unei economii circulare, model care se bazează pe principiile de eliminare a deșeurilor și a poluării, de 
păstrare a produselor și materialelor în uz și de regenerare a sistemelor naturale în care eficiența energetică ocupă un loc 
important pentru a garanta o aprovizionare cu energie sigură, sustenabilă, competitivă și la prețuri accesibile în UE. 

În seria de evenimente lansate pentru promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, se înscrie și Masa 
rotundă:”Eficiența energetică în retail și colectarea selectivă a deșeurilor” care a avut loc luni, 31 octombrie a.c., fiind 
organizată de către Comisiile parlamentare pentru industrii și servicii, pentru mediu și echilibru ecologic, împreună cu 
Subcomisia pentru dezvoltare durabilă din Camera Deputaților, platformă eficientă pentru inițierea unui dialog între toți 
responsabilii din domeniu pentru un schimb valoros de bune practici în vederea identificării de soluții eficiente și consolidarea 
parteneriatelor între Parlament și societatea civilă. 

Pentru UDMR, sustenabilitatea este unul dintre cele mai importante principii pe baza căruia trebuie elaborate strategiile 
și planurile noastre de acțiune pentru dezvoltarea economică, socială și pentru protecția mediului. 

Numai într-o societate sustenabilă, ne regăsim rolul și importanța fiecare dintre noi, spațiu de mișcare și de afirmare a 
capabilităților noastre, începând cu seniorii noștri, continuând cu familiile, tinerii și copii noștri, iar multitudinea de provocări 
cu care ne confruntăm pot fi mult mai ușor de depășit. 

În condițiile unui război neprovocat, nejustificat, un război agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei, având în vedere 
solicitările concrete primite, trebuie să ne focusăm pe ajutorarea familiilor din Ucraina și a acestei țări care a devenit eroul 
Europei de astăzi prin curajul și determinarea cu care luptă. 

Sustenabilitatea vieții se bazează pe respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor, dreptul la pace, la siguranță, la 
educație, la apă și hrană, efectiv la dreptul la viață. 

Cu ocazia Zilei Sustenabilității, ne exprimăm poziția fermă de solidaritate cu familiile din Ucraina și subliniem 
deschiderea noastră pentru a oferi sprijin și ajutor bazate pe respect reciproc între popoarele noastre și între comunitățile etnice 
existente în țările noastre. 

Vă mulțumesc pentru atenție.       Deputat 
Biró Rozália-Ibolya 

*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Marius - Constantin Budăi, ministeul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Situația drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii  
în perioada 01.01.2019-31.12.2022 

Stimate domnule ministru! 
Prin prezentele întrebări, doresc să aduc în atenția dumneavoastră nerespectarea hotărârilor definitive prin care s-au 

stabilit drepturile salariale a personalului din instituţiile şi autorităţile publice. 
În urma audiențelor am fost informată că sumele stabilite de către instanțele judecătorești care au vizat acordarea unor 

drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice nu au fost achitate în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018, respectiv Ordonanța de urgență nr. 130/2021. 

Menționez faptul că prin Ordinul nr. 792/2019 și Ordinul nr. 112/2022 emise de către  Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale au fost stabilite procedurile  de efectuare a plăţii  sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti. 

Întrebări: 
1. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale deține evidența, defalcată pe județe a tuturor drepturilor salariale neachitate 

stabilite prin hotărâri judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile 
şi autorităţile publice devenite executorii? 

2. În câte cazuri nu au fost respectate termenele de eșalonare prevăzute de lege, defalcate pe județe, pentru plata sumelor 
devenite executorii în perioada 01.01.2019-31.12.2022? 

3. În cazul în care nu au fost respectate termenele de eșalonare, care este totalul sumelor neachitate, defalcate pe județe? 
4. Care sunt demersurile efectuate în vederea achitării tuturor drepturilor salariale neachitate stabilite prin hotărâri 

judecătorești devenite executorii în perioada 01.01.2019-31.12.2022?  
5. Pentru a nu încărca bugetul de stat există fonduri alocate pentru plata sumelor cu respectarea termenelor de eșalonare? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,                  Deputat 

Csép Éva – Andrea 
*** 

Adresată doamnei Cristina Florentina Stanca, preşedintele Autorității Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor  
 

Stadiul soluționării dosarelor de despăgubiri 
Stimată doamnă preşedinte, 
În cadrul audienţelor din biroul meu parlamentar, am fost căutat de domnul Anca Paul-Marian cu domiciliul în Cluj – 

Napoca să se informeze cu privire la stadiul cererilor depuse de către acesta la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor. 

Potrivit celor relatate de petentul sus numit, acesta nu a primit nicio informaţie despre soluţionarea cererilor, respectiv a 
dosarelor nr. 64533/CC și nr. 65377/CC depuse de către petent.  

Aşadar, din ultima adresă oficială, respectiv cea înregistrată sub nr. 238324/06.05.2019 emisă de către Serviciul 
Revendicări, Fond Funciar și Registrul Agricol către Instituția Prefectului – Județul Cluj, reiese că instituția NU deține bunuri 
sau servicii care să poată fi acordate în compensare revendicatorilor. Consider, că dl. Anca Paul-Marian este dezorientat în 
ceea ce priveşte stadiul în care se află dosarele acestuia.  

Având în vedere aspectele expuse mai sus, vă rog respectuos să-mi trimiteți răspuns la următoarele întrebări: 
1. Au fost înregistrate dosare de restituire și la ce dată avându-l petent pe Anca Paul – Marian la Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea Proprietăţilor?  
2. Ce fel de demersuri mai sunt necesare astfel ca procedura să se finalizeze cât mai repede posibil? 
3. Care sunt măsurile întreprinse în soluționarea dosarelor având în vedere vechimea ultimei adrese emise de către 

Serviciul Revendicări, Fond Funciar și Registrul Agricol către Instituția Prefectului – Județul Cluj? 
Anexez documentele cu privire la acest caz. 
Solicit răspuns în scris.                                              Deputat  

Csoma Botond 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 

 Declarații 
Sănătatea românilor – trebuie mai multă educație și prevenție 

 
Stimate domnule/doamnă președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România trebuie să își consolideze sistemul de sănătate punând accent pe programele de prevenție și pe educația pentru 

sănătate a românilor. În prezent, suntem printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai scăzute speranțe de viață. Potrivit 
profilului de țară din 2021 în ceea ce privește sănătatea, document realizat de Comisia Europeană, speranța de viață în 
România a crescut cu peste patru ani între 2000 și 2019, dar a scăzut temporar cu 1,4 ani în 2020 din cauza impactului 
pandemiei de COVID-19. Există o disparitate de gen majoră, femeile trăind cu aproape opt ani mai mult decât bărbații. Bolile 
cardiovasculare sunt principalele cauze ale mortalității, în timp ce cancerul pulmonar este cea mai frecventă cauză de deces 
provocată de cancer. 

Comportamentele riscante în materie de sănătate contribuie la aproape jumătate din totalul deceselor. Rata consumului 
de alcool și a alimentației nesănătoase raportate în rândul românilor este mai mare comparativ cu media UE. Excesul de 
greutate, obezitatea și fumatul în rândul adolescenților sunt ridicate și au crescut constant în ultimele două decenii. 

Cheltuielile pentru sănătate în România au crescut în ultimul deceniu, dar rămân la al doilea cel mai scăzut nivel din UE 
în ansamblu – atât ca procent din PIB, cât și ca pondere pe cap de locuitor. În 2019, aproximativ 44% din cheltuielile pentru 
sănătate au fost alocate serviciilor spitalicești, ceea ce reprezintă cel mai mare procent la nivelul țărilor UE. Deși ponderea 
cheltuielilor publice pentru sănătate este ridicată și în concordanță cu media UE, plățile directe sunt peste media UE și sunt 
dominate de costurile farmaceutice în ambulatoriu. 

Aceste date statistice ne demonstrează că România nu are dezvoltate și funcționale programele naționale de prevenție și 
nu își educă proprii cetățeni pentru a înțelege ce înseamnă un comportament preventiv și o viață sănătoasă.  

Una dintre problemele cu care se confruntă tot mai mulți români este obezitatea, creșterea în greutate fiind asociată cu 
numeroase alte afecțiuni medicale.   

Astfel, obezitatea şi supraponderea afectează aproximativ 73% din populaţia adultă a ţării.  
În urma interpelărilor pe care le-am adresat Ministrului Sănătăţii, am aflat că de 7 ani Municipiul Bucureşti (18.702 

pacienţi internaţi în 2021), judeţul Cluj (9.395 pacienţi internaţi în 2021) şi judeţul Iaşi (7.409 pacienţi internaţi în 2021) sunt 
fruntaşe la numărul persoanelor care suferă de obezitate morbidă şi care au nevoie de spitalizare. Vârsta medie a pacienţilor 
este de 55 ani, însă nu avem parte de situaţii mai fericite nici în celelalte judeţe ale ţării, fiecare având un număr considerabil 
de persoane care suferă de obezitate: Constanţa - 6669, Prahova - 6454, Suceava - 6226, Bihor - 5976, Argeş - 5923, Bacău - 
5649, Maramureş - 5533.  

Chirurgia obezităţii este cunoscută şi sub denumirea de chirurgie bariatrică şi reprezintă tratamentul modern  indicat 
pacienţilor care suferă de obezitate morbidă. Din păcate, spitalele de stat nu tratează această afecţiune corespunzător, acest 
lucru fiind evidențiat de numărul de operaţii bariatice care se efectuează pe an în spitale. În ultimii 5 ani, spitalul care a realizat 
cele mai multe operaţii de acest gen este unul privat, 446 operaţii în 2021. Doar 10 spitale private au efectuat operaţii bariatice 
în România în anul 2021, însă numărul acestora este considerabil mai mare decat intervenţiile efectuate în cele 34 spitale de 
stat. Procedurile chirurgicale bariatrice reprezintă o intervenție medicală care poate salva viața pacienților cu obezitate 
morbidă. Din păcate, în România, tratamentul nu este decontat de stat, iar medicii nu informează pacienții despre această 
posibilitate care le poate salva și prelungi viața.  

Este unul dintre exemplele din sistemul medical românesc, în care prevenția și educația pot fi mult mai ieftine decât 
tratarea bolii. Lipsa unor programe naționale coerente de prevenție, adaptate realității privind sănătatea românilor, duce la 
situația actuală: aproape jumătate din sumele din sănătate merg pe servicii spitalicești, procentul fiind cel mai mare între statele 
membre ale Uniunii Europene. Ca pondere din PIB, România a cheltuit 5,7% pentru sănătate – al doilea cel mai scăzut nivel 
din țările membre.  

Ce are nevoie sistemul de sănătate din România?  
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În primul rând educație și prevenție, primul pas care poate duce la o populație mai sănătoasă și scăderea presiunii pe 
serviciile spitalicești. De asemenea, sistemul de sănătate trebuie ajutat cu o legislație care să intervină în problemele grave care 
determină principalele afecțiuni considerate cauze ale mortalității în România.  

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Beniamin Todosiu 
*** 

 

 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Marius Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale  
 

Lipsa unui răspuns la solicitarea transmisă în data de 05.08.2022 
 
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, formulez prezenta 
Luând în considerare:  
- Solicitarea transmisă către ministrul Muncii și Solidarității Sociale în data de 05.08.2022 prin intermediul poștei 

electronice, având ca obiect „Punct de vedere propunere legislativă L410/2022” 
- lipsa unui răspuns din partea ministrului Muncii și Solidarității Sociale la solicitarea amintită anterior în termenul legal 

prevăzut de art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților 
Doresc să vă solicit din nou un răspuns la întrebările adresate prin solicitarea trimisă în data de 05.08.2022 prin poștă 

electronică.  
Redau mai jos conținutul solicitării inițiale: 
„Având în vedere propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, înregistrată la Senatul 

României cu numărul L410/2022, care presupune: 
- Un mecanism de compensare între sumele datorate de angajator statului (CAM, impozitul pe salarii, contribuția de 

asigurări sociale de sănătate, contribuția de asigurări sociale) și sumele aferente concediilor medicale, conform OUG nr. 
158/2005. 

- Continuarea comunicării electronice între casele de sănătate, ca opțiune pentru angajatorii/ salariații care doresc (de 
exemplu: depunerea exemplarului 2 al certificatelor de concediu medical, solicitarea sumelor aferente indemnizațiilor de 
concediu medical la decont, emiterea certificatelor medicale de către medicii curanți, transmiterea adeverinței emise de 
angajator, transmiterea documentelor justificative pentru decont către casele de asigurări de sănătate) 

- Reducerea termenului de depunere a documentelor justificative pentru decontul indemnizațiilor de concediu medical 
suportate de angajator (de la 90 de zile la 60 de zile) 

- Eliminarea obligației de plată de către angajator a primelor 5 zile de concediu medical 
- Prevederile de mai sus sunt preconizate a intra în vigoare la 1 ianuarie 2023 
Astfel, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
Care este punctul de vedere al Ministerului cu privire la prevederile propunerii legislative, înregistrată la Senatul 

României cu numărul L410/2022?” 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 
zile prevăzut la art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților. 

 
Deputat 

Viorel Băltărețu 
*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Lipsa unui răspuns la solicitarea transmisă în data de 14.09.2022 
 

Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, 
art. 34 lit. d) din Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
formulez prezenta întrebare. 

Luând în considerare:  
- Solicitarea transmisă către Ministrul Finanțelor în data de 14.09.2022 prin intermediul poștei electronice, având ca 

obiect „Propunerea Legislativă înregistrată la Senat cu nr. 410/2022” 
- lipsa unui răspuns din partea Ministrului Finanțelor la solicitarea amintită anterior în termenul legal prevăzut de art. 

201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților. 
Vă solicit din nou un răspuns la întrebările adresate prin adresa transmisă în data de 14.09.2022 prin poștă 

electronică.  
Redau mai jos conținutul solicitării inițiale: 
„ Având în vedere:  
● Prevederile art. 220 ind. 6 alin. 4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, din contribuția asiguratorie pentru 

muncă încasată la bugetul de stat, se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:  
a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 

privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;  
b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj;  
c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;  
d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor 

medicale;  
e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.  
● Prevederile art. 220 ind. 6 alin. 4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal “Cotele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) 

se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat.”  
● Modificările succesive anuale ale acestor cote în perioada 2019-2022  
Vă adresez următoarea întrebare:  

- Care sunt argumentele/ notele de fundamentare/ studiile / rapoartele /orice alte documente care au  
stat la baza modificării anuale a acestor procente? În mod special, aș dori să precizați care este raționamentul pentru care 
procentul din Contribuția Asiguratorie pentru Muncă (CAM) care se face venit la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate (FNUASS) pentru plata concediilor medicale, a fost modificat de la 40% la 21% în anul 2019.” 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 
zile prevăzut la art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților. 

 

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 
Lipsa unui răspuns la solicitarea transmisă în data de 05.08.2022 

 
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția 

României, art. 34 lit. d) din Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, formulez prezenta întrebare. 

Luând în considerare:  
- Solicitarea transmisă către Ministrul antreprenoriatului și turismului în data de 05.08.2022 prin intermediul poștei 

electronice, având ca obiect „Punct de vedere propunere legislativă L410/2022” 
- lipsa unui răspuns din partea Ministrului muncii și solidarității sociale și Ministrului antreprenoriatului și turismului la 

solicitarea amintită anterior în termenul legal prevăzut de art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților. 
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Doresc să vă solicit din nou un răspuns la întrebările adresate prin solicitarea trimisă în data de 05.08.2022 prin 
poștă electronică.  

Redau mai jos conținutul solicitării inițiale: 
„Având în vedere propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, înregistrată la 

Senatul României cu numărul L410/2022, care presupune: 
- Un mecanism de compensare între sumele datorate de angajator statului (CAM, impozitul pe salarii, contribuția de 

asigurări sociale de sănătate, contribuția de asigurări sociale) și sumele aferente concediilor medicale, conform OUG nr. 
158/2005. 

- Continuarea comunicării electronice între casele de sănătate, ca opțiune pentru angajatorii/ salariații care doresc (de 
exemplu: depunerea exemplarului 2 al certificatelor de concediu medical, solicitarea sumelor aferente indemnizațiilor de 
concediu medical la decont, emiterea certificatelor medicale de către medicii curanți, transmiterea adeverinței emise de 
angajator, transmiterea documentelor justificative pentru decont către casele de asigurări de sănătate) 

- Reducerea termenului de depunere a documentelor justificative pentru decontul indemnizațiilor de concediu medical 
suportate de angajator (de la 90 de zile la 60 de zile) 

- Eliminarea obligației de plată de către angajator a primelor 5 zile de concediu medical 
- Prevederile de mai sus sunt preconizate a intra în vigoare la 1 ianuarie 2023 
Astfel, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 

- Care este punctul de vedere al ministerului cu privire la prevederile propunerii legislative, înregistrată la  
Senatul României cu numărul L410/2022?” 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 
zile prevăzut la art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților. 

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
 
Adresată domnului Lucian-Ovidiu Heiuș, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală  

 
Inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr. L410/2022 

Stimate domnule președinte,  
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, 

art. 34 lit. d) din Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
formulez prezenta întrebare. 

Având în vedere:  
- Inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr. L410/2022 privind Propunerea de modificarea şi completare a unor 

acte normative ce are impact asupra asigurărilor sociale de sănătate  
Doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
▪ Câți dintre angajații care au solicitat concediu medical în perioada 2018 – septembrie 2022 sunt angajați ai instituțiilor 

de stat?  
▪ Dintre angajații instituțiilor de stat care au solicitat concediu medical, câți sunt înregistrați ca salariați la autorităţile 

administraţiei publice centrale și câți sunt salariați ai autorităţilor administraţiei publice locale ?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 

zile prevăzut la art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților.  
 

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  
 

Inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr. L410/2022 
Stimate domnule ministru,  
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, 

art. 34 lit. d) din Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
formulez prezenta întrebare: 

Având în vedere:  
- Inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr. L410/2022 privind Propunerea de modificarea şi completare a unor 

acte normative ce are impact asupra asigurărilor sociale de sănătate  
Doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
▪ Câți dintre angajații care au solicitat concediu medical în perioada 2018 – septembrie 2022 sunt angajați ai instituțiilor 

de stat?  
▪ Dintre angajații instituțiilor de stat care au solicitat concediu medical, câți sunt înregistrați ca salariați la autorităţile 

administraţiei publice centrale și câți sunt salariați ai autorităţilor administraţiei publice locale ?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 

zile prevăzut la art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților.  
Deputat 

Viorel Băltărețu 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  
      doamnei Adela Cojan, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS),  
 

Inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr. L410/2022 
Stimată doamnă/stimate domn,  
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, 

art. 34 lit. d) din Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
formulez prezenta întrebare: 

Având în vedere:  
- Inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr. L410/2022 privind Propunerea de modificarea şi completare a unor 

acte normative ce are impact asupra asigurărilor sociale de sănătate  
Doresc să vă adresez următoarele întrebări:  
▪ Câți dintre angajații care au solicitat concediu medical în perioada 2018 – septembrie 2022 sunt angajați ai instituțiilor 

de stat?  
▪ Dintre angajații instituțiilor de stat care au solicitat concediu medical, câți sunt înregistrați ca salariați la autorităţile 

administraţiei publice centrale și câți sunt salariați ai autorităţilor administraţiei publice locale ?  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 

zile prevăzut la art. 201 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților.  
 

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila ministrul Sănătății 
   doamnei Adela Cojan, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS)  

 
Timpul mediu de așteptare pentru eliberarea cardului național de asigurări de sănătate duplicat 

 
Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, 

art. 34 lit. d) din Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
formulez prezenta întrebare: 

Având în vedere: - Primirea unor sesizări privitoare la faptul că durata de așteptare pentru emiterea unui nou card de 
sănătate, în caz de pierdere, furt sau deteriorare a cardului naţional emis inițial, este chiar și de 1 an de zile, 

- Faptul că, potrivit art. 2 alin. (3) al Ordinului nr. 98 din 27 februarie 2015 “Emiterea cardului duplicat se face în 
termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul.” 

Doresc să vă adresez următoarea întrebare: 
Vă rog să îmi transmiteți o situație centralizată pe fiecare an în parte pentru perioada 2019 - 30 septembrie 2022 care 

să cuprindă următoarele informații: 
a. Numărul de cereri de reemitere a cardurilor de sănătate primite din partea asiguraților; 
b. Numărul de carduri de sănătate reemise în urma solicitărilor; 
c. Timpul mediu de emitere al cardurilor de sănătate, de la data completării cererii și până la data transmiterii efective; 
d. Cel mai scurt termen de emitere a unui card de la data cererii până la transmiterea efectivă; 
e. Cel mai lung termen de emitere a unui card de la data cererii până la transmiterea efectivă 
f. În cazul în care emiterea cardului duplicat a fost făcută într-un termen mai mare decât cel legal de 30 de zile de la 

depunerea cererii, care au fost motivele unei astfel de întârzieri și ce măsuri concrete proactive ați luat pentru reducerea acestui 
termen? 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email 
viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 zile prevăzut la art. 201 alin (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților. 

Deputat 
Viorel Băltărețu 

*** 
Adresată Direcției pentru organizarea lucrărilor plenului 

      În atenția Compartimentului pentru transcrierea și redactarea ședințelor plenului 
 

România trebuie să facă parte din spațiul Schengen! 
 

Este de datoria guvernului să facă din acest deziderat o realitate. Nu poate fi ABSOLUT nici o îndoială că un nedorit 
eșec în cazul ratării aderării la spațiul Schengen aparține actualului guvern.   

Este limpede că ezitările unor parteneri europeni în a vota favorabil pentru intrarea României se datorează unor aspecte 
netehnice, dar esențiale pentru funcționarea unui stat de drept, fără de care principiile tratatelor Uniunii Europene nu ar mai 
avea nici o importanță. MCV-ul a fost de la început o manifestare a acelor îndoieli și a oferit o foaie de parcurs clară pentru 
România despre cum să înlăture acele incertitudini.   

În schimb, Guverne succesive ale României au ales să măcelărească legile justiției și să ignore orice fel de recomadnare 
ale unor organisme europene, cum ar fi Comisia de la Veneția.  

Cum să nu fie derutați partenerii europeni despre starea suportului fundamental al statului de drept? când după ce legile 
justiției au fost date de pământ de guvernele manevrate de Dragnea, actualul guvern în loc să le readucă la standarde europene, 
așa cum au promis, prin noile propuneri le-au făcut și mai nocive. 

Existența unei justiții independente, funcționarea unui stat de drept autentic și robust, pe lângă respectarea setului de 
aspecte tehnice, stă la baza întregului cadru de sprijin pentru apartenența la spațiul european de circulație liberă.  

Un alt set de circumstanțe care alimentează ezitările unor parteneri europeni este nivelul ridicat de corupție care ajunge 
până la cel mai înalt nivel al guvernului PSD-PNL. 

Guvern care are în componență miniștri suspecți de plagiarism, incompetenți notorii care dau din colț în colț pentru a 
oferi soluții confuze pentru problemele curente, sau șpăgari instruiți la școala jafului din banul public. Cu o astfel de garnitură, 
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notele pot părea tehnic plauzibile pe hârtie, însă tonul pe care îl trimite guvernul partenerilor europeni nu e deloc promițător, 
nu este deloc credibil. Neacceptarea României în spațiul Schengen ar reprezenta un eșec grav și actualii guvernanți sunt direct 
răspunzători pentru o astfel de ratare.  

România merită să fie o țară europeană, modernă, clădită pe valori sănătoase, comune, nu pe interpretări originale, și 
deturnare a adevărului, care de fapt ascunde apetitul unor ”speciali” pentru hoție, plagiarism, eschive permanente, fente 
patriotarde și stagnare într-o stare de tip ”merge și așa”.  

USR-ul susține apartenența neechivocă a României la spațiul Schengen!. A dovedit-o limpede și practic, nu doar 
declarativ, ci prin sprijinul concret al întăririi statului de drept, al unei justiții independente, luptei anti-corupție, interzicerii 
accesului penalilor la funcții publice, promovarea unor persoane competente și integre în întregul cadru instituțional, la toate 
nivelurile.  

Aceasta este alternativa oferită de USR. România în Spațiul Schegen, credibilitate în fața partenerilor europeni și respect 
față de toți cetățenii acestei țări. 

Deputat, 
Ștefan-Iulian Lőrincz 

*** 
Adresată Direcției pentru organizarea lucrărilor plenului 

   În atenția Compartimentului pentru transcrierea și redactarea ședințelor plenului 
 

Nicolae Bode este un plagiator! 
 

Acest lucru a fost confirmat de către Comisia de Etică a Universității Babeș Bolyai (UBB). 
Vreau să ne aducem aminte că în urmă cu câteva săptămâni, când USR s-a apucat să transcrie teza domnului doctor 

Bode și a depus moțiunea simplă împotriva acestuia, domnul doctor Bode striga disperat de la tribună, atenție, citez: 
“Habar NU aveți de proceduri și cadrul legal aplicabil când împroșcați cu noroi. Toate verificările și analizele 

specialiștilor anterior acordării tilului de doctor au fost trecute cu succes. Teza este în regulă și este un document original.” 
Eu cred că singurul lucru original pe care l-a făcut Bode în politică a fost caietul de sarcini cu dedicație pentru 

prietenului marelui patron al corupției acestei țări, domnul Klaus Iohannis.  
Recunosc că acel document era original, perfect pregătit pentru un nou furt. 
Dar ce așteptări să ai de la niște spăgari instruiți la școala jafului din banul public? Când aproape tot Guvernul României 

are în componență miniștri suspecți de plagiarism sau incompetenți notorii care nu pot oferi soluții reale pentru problemele 
curente.  

Să revenim, totuși, la fițuica domnului Bode. 
Ceea ce ne transmite mai exact Comisia de Etică a Universității Babeș Bolyai, este că din fragmentele semnalate de 

către USR și, separat, de către soft, acestea au fost considerate plagiat sau au avut erori de citare.  
Atenție! Doar din acele fragmente. Deci teza NU a fost verificată în totalitate, ci doar punctual pe ceea ce am sesizat 

noi! 
Pare că totul e ok în coaliție! Eh, a furat, dar a fost puțin. NU a fost așa mult. În orice țară din lumea asta care se 

respectă și care își respectă cu adevărat cetățenii, în urma unui plagiat ar urma o demisie.  
Dar NU am mari așteptări de la niște indivizi care profită de orice moment pentru a mai fura puțin. Fie că este vorba de 

furt intelectual. 
Furtul tot furt rămâne! 
Am mai spus-o și o voi spune de fiecare dată de la această tribună: România merită mai mult!  
Merită să fie cu adevărat o țară europeană, modernă, clădită pe valori sănătoase, comune, nu pe interpretări originale, și 

deturnare a adevărului, care de fapt ascunde apetitul unor ”speciali” pentru hoție, plagiarism, eschive permanente, fente 
patriotarde și stagnare într-o stare de tip ”merge și așa”. 

Să-ți fie rușine, domnule doctor! Ești și vei rămâne un biet plagiator! 
Deputat 

Ștefan-Iulian Lőrincz 
*** 

 
 




