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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor luni, 25 februarie  
 
 Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, domnul Jean Claude Mignon, s-a 

adresat, luni, 25 februarie, Parlamentului României, în cadrul unei şedinţe solemne comune. Înaltul oficial european 
a răspuns, de asemenea, întrebărilor formulate de liderii grupurilor parlamentare reprezentate în Parlament. 

În cadrul şedinţei comune, au fost adoptate, cu unanimitate de voturi, patru proiecte de hotărâri ale 
legislativului, după cum urmează: 

1. Proiectul de Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.17/2013 privind 
constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire 
a Constituţiei României ; 

2. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2013 privind 
constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) ; 

3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare 
europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova ; 

4. Proiectul de Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.29/1994 privind 
stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României. 

Votul secret cu buletine al deputaţilor şi senatorilor a consemnat nominalizarea doamnei Theodora Bertzi, 
pentru un mandat de cinci ani (312 voturi pentru, 29 împotrivă), în funcţia de membru în Colegiul director al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Prin aceeaşi modalitate, domnul Alexandru Ion Giboi a fost 
numit, la propunerea prim-ministrului României, în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Presă 
Agerpres (mandat de cinci ani, 278 voturi pentru, 58 împotrivă).   
 
 

*** 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 26 februarie  

 
  

 
Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 26 februarie, următoarele proiecte de lege: 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 4 /2013)  - 304 
voturi pentru, 2 împotrivă; 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate (PL-x 22/2013) - lege organică – 219 voturi pentru, 50 împotrivă, 13 abţineri; 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (PL-x 10/2013) - lege organică – 286 
voturi pentru, 5 împotrivă, 20 abţineri; 

4. Propunerea legislativă privind autorizarea interceptării comunicaţiilor în activităţile de realizare a securităţii 
naţionale (Pl-x 137/2006) - lege organică – 253 voturi pentru, 51 împotrivă, 5 abţineri – propunerea 
legislativă a avut raport de respingere din partea Comisiei pentru apărare; 
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea 
cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (PL-x 
459/2012) - lege ordinară – 314 voturi pentru, 1 împotrivă; 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural (PL-x 466/2012) - lege ordinară – 286 voturi pentru, 21 împotrivă, 6 abţineri; 

7. Proiectul de Lege privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii (PL-x 
54/2013) - lege ordinară – 280 voturi pentru, 31 împotrivă, 4 abţineri; 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2012 pentru acordarea unui 
nou termen persoanelor prevăzute la art.5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 17/2013) - lege ordinară – 279 voturi pentru, 33 împotrivă, 3 abţineri; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare (PL-x 854/2010) - lege ordinară – 316 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri. 

 
Au fost retrimise la comisiile de specialitate, în vederea redactării de rapoarte suplimentare, trei proiecte de 

lege: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative 
(PL-x 52/2013) - lege organică; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2012 privind trecerea unor 
imobile în proprietatea publică a statului (PL-x 457/2012) - lege organică; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 464/2012) - lege 
organică. 

 
Grupul parlamentar al PD-L a anunţat, în şedinţa plenară de marţi, depunerea moţiunii simple intitulată 

„Guvernul Ponta, fabrică de şomeri”. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea  februarie – iunie 2013 

(Situaţia cuprinde datele la 28 februarie 2013) 
 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 776  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 66
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 55
71

– votate  71
             din care: - înaintate la Senat      16 
                            - în procedura de promulgare 48 
                            - promulgate*   4  
                            - respinse definitiv   3 
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 710
a) pe ordinea de zi 319
b) la comisii  354
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 33

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 15
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 14
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1

 
 
 
               ▪ Cele71 iniţiative legislative votate privesc: 
                         53 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
                             32  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        15  proiecte de legi iniţiate de Guvern 
                         18 propuneri legislative 
 
 
    

    * În anul 2013 au fost promulgate 6  legi . 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
 Camerei Deputaţilor  

Şedinţa de marţi 26 februarie 2013 
 

 
 
 
 
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 321 

        din care: - în dezbatere 
321

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               6  

8  

   - votate 8
         din care: - înaintate la Senat 2 
                        - la promulgare 5 
                        - respinse definitiv 1 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 3
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 319

        din care: - în dezbatere 
319

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 8 iniţiative legislative votate privesc: 
               7 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                       5  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
            1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  1  proiect de lege iniţiat de Guvern 
                1 propunere legislativă 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 25 februarie – 1 martie 2013 

 
 

 
 

 I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:   
 

1.  PL-x 459/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012 pentru 
stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul 
României  
 

2.  PL-x 466/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2012 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 
 

3.  PL-x 54/2013 – Lege privind  majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de 
Investiţii 
 

4.  PL-x 17/2013 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2012 pentru 
acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art.5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  
 

5.  PL-x 854/2010 – Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare  
 

  
 

 
 

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  PL-x 22/2013 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate  
 

2.  PL-x 10/2013 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară    
 

 
 

 
III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  Pl-x 137/2006- Propunerea legislativă privind autorizarea interceptării comunicaţiilor în activităţile 
de realizare a securităţii naţionale   
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   E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 28 februarie 2013) 

 
 
 
 
În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat și aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 66 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la 

Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 
 
 
 

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 

- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii: 

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în interiorul    termenului de sesizare a Curți

Constituționale: 

- legi trimise la promulgare: 

- legi promulgate: 

 
                                                    TOTAL                                                                   66 
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                                                                                                                                                                                                                                     ANEXĂ 
 
 

 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima  sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2288    ffeebbrruuaarriiee    22001133))  

  
  
  
  

                                II..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
  
        

Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Raport depus pe: 

1 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare 
în domeniul Securității, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 și semnat de România la 18 
februarie 2011, la Zagreb. (poz. I-b-26) 
    Obiectul de reglementare: Semnarea unui nou acord privind RACVIAC în 2010 
înseamnă continuarea participării ţării noastre la activităţile centrului. S-a solicitat achitarea 
contribuţiilor datorate din anul 2009 până în prezent, trebuind să fie plătită suma de 233.200 
euro din bugetul MAE. 

Camera Deputaţilor 
PLx  12/ 05.02.2013 

Senat 
- 

18.02.2013 
(Raport de adoptare 
cu amend. admise) 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (poz. I-
b-21) 
    Obiectul de reglementare: vizează modificări ale Codului de procedură fiscală în ceea ce 
priveşte actele de executare silită şi suspendarea executării silite în cazul depunerii scrisorii 
de garanţie bancară. 

Senat 
Adoptat pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 386/01.10.2012 

21.02.2013 
(Raport de adoptare 
cu amend. admise) 
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Raport depus pe: 

3 

Proiect de Lege pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională 
a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului 
Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale 
Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al 
Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele 
internaționale, perecum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale 
interguvernamentale la care România este parte. (poz. I-b-17) 
    Obiectul de reglementar: aderarea  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, aderarea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi Corecţionale - EuroPris, aderarea Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului la Registrul European al Comerţului, aprobarea plăţii unor contribuţii ale 
Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele 
internaţionale, precum şi modificarea şi completarea corespunzătoare a Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. 

Camera Deputaţilor 
PLx  11/ 05.02.2013 

Senat 
- 

21.02.2013 
(Raport de adoptare 

în forma 
Guvernului) 

  
        IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  șșii  pprriivvaattiizzaarree  

  
Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind 
cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare 
acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin 
Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru afaceri europene 
Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 mil. euro 
prin cele două mecanisme financiare 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

se așteaptă raport 
preliminar de la 

Comisia pt. af.eur. și 
va fi înscris pe 
ordinea de zi a 

comisiei în 
săptămâna 12-

14.03.2013. 
  
  22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale. 
(poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică 
Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară și insolvența 
unităților administrativ-teritoriale, modul de implicare a instituțiilor abilitate în redresarea 
economico-financiară a unității administrativ-teritoriale în situația de criză financiară și 
insolvență, drepturile și obligațiile creditorilor acestor unități, precum și drepturile și 
obligațiile autorităților publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget și 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar. 

Comisia jur.așteaptă 
amend. de la Guvern 
și va fi pe ordinea de 
zi în săptămâna 12-

14.03.2013 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind 
unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere modificări ale  
Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor 
comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –Codul vamal al României,OG 
nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

este așteptat un alt 
proiect legislativ cu 

același obiect de 
reglementare, pentru 

corelare 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-31) 
     Obiectul de reglementare: se au în vedere modificări de esenţă ale Codului fiscal în 
domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit, impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, impozitarea veniturilor nerezidenţilor, transpunerea unor directive. Se 
introduce reglementarea impozitării veniturilor a căror sursă nu a fost precizată. 

Senat 
Adoptat pe 24.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  153/ 30.03.2011 

Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 09.10.2012 

Trimis din data de 
18 septembrie 2012 
pentru a 4-a oară la 

comisie pentru 
raport suplimentar 

4 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea 
financiară și falimentul societăților de asigurare. (poz. I-b-11) 
    Obiectul de reglementare: vizează introducerea unor prevederi de ordin tehnic specifice 
activității de asigurare: aplicarea procedurii de faliment și la societățile de reasigurare, 
stabilirea unui termen de prescripție de 5 ani pentru plata despăgubirilor de către fondul de 
garantare, reglementarea dizolvării și lichidării voluntare a societăților de 
asigurare/reasigurare. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/ 29.05.2012 

Retrimis pe 18.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 04.03.2013 

 este înscris pe 
ordinea de zi a 

Comisiei din data de 
05. 03.2013 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru  modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit. (poz. I-b-12) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 
privind instituțile de credit și adecvarea capitalului și Ordonanței Guvernlui nr. 39/1996 
privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  159/ 29.05.2012 
Termen: 20.06.2012 

se așteaptă amend. 
de la Guvern și se va 
dezbate împreună cu 

PLx 326/2012  
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 pentru 
modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituțiile de credit și adecvarea capitalului. (poz. I-b-13) 
    Obiectul de reglementare: modificarea art. 24028 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în scopul creării 
posibilității de punere în aplicare cu celeritate a măsurii de stabilizare care constă în 
implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de acționar la o 
instituție de credit.   
 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

se așteaptă amend. 
de la Guvern și se va 
dezbate împreună cu 

PLx 159/2012 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea 
și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora. (poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea 
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu 
competenţe în gestionarea fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii 
unor reglementări în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de 
gestionare a fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea sau 
suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 
Termen: 25.10.2012 

întocmit raport 
preliminar în 

octombrie 2012 și 
predat Comisiei jur. 

8 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a 
investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de 
capital. (poz. I-b-14) 
    Obiectul de reglementare: înființarea și reglementarea activității organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin transpunerea directivelor europene 
incidente în domeniul valorilor mobiliare și modificarea subsecventă a Legii nr. 297/2004 
privind piața de capital. 
 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 458/12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

9 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare. (poz. I-b-32) 
    Obiectul de reglementare: modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legii societăților nr. 31/1990 și a altor 
acte normative; vizează măsuri privind eliminarea arieratelor, stabilirea unui termen unitar de 
virarea a dividendelor cuvenite bugetului de stat de către societățile naționale, companiile 
naționale și societățile comerciale la care statul/o unitate administrativ-teritorială este 
acționar unic, majoritar sau deține controlul, precum și la regiile autonome.  
 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 464/12.11.2012 

Retrimis pe 26.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 12.03.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi a 

Comisiei din data de 
05. 03.2013 

10 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale. (poz. I-a-28) 
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, concretizate în renunţarea la penalităţi de 
întârziere datorate de S.C. Electrica Furnizare S.A. către C.N.C.F.R. S.A., înregistrate în 
contabilitate până la data de 31.03.2012, prelungirea termenului de rambursare a 
împrumutului acordat C.F.R Infrastructură, luarea unor măsuri menite să reducă cheltuielile 
nejustificate ale autorităţilor şi instituţiilor publice, înfiinţarea unei societăţi comerciale în 
vederea continuităţii activităţii de extragere a huilei la nivel naţional, alocarea unui împrumut 
oraşului Sângeorz-Băi pentru dezvoltarea suprastructurii în turism, precum şi măsuri de 
protecţie a persoanelor cu handicap; 

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  58/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

11 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2012 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (poz. I-a-29)  
    Obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu 
prevederile europene în domeniul antrepozitelor fiscale, modificarea termenelor de plată a 
accizelor şi majorarea nivelului accizelor la motorină începând cu 1.01.2013; 

Senat 
Adoptat pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  60/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

  
33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        

  
Nr
. 
cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 
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Nr
. 
cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a evenimentelor rutiere 
în România, prin aplicarea conceptului de „constatare amiabilă de accident”, prin care 
societăţile din domeniul asigurărilor sunt implicate în activităţile de constatare şi soluţionare 
a accidentelor uşoare, degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia 
Rutieră, separându-se modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la urmările 
produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor conducătorilor de 
vehicule în caz de accident; 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 
Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei  

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale. (poz. I-b-22) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea accesului la activitatea economică, procedura 
de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al 
persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor 
individuale şi familiale. 

Senat 
Adoptat pe 04.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  377/ 17.06.2008 
Termen: 05.09.2008 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanță care se pot acorda în 
limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea acestora reprezintă o facilitate, 
iar nu o obligație în sarcina angajatorilor, aceşia din urmă putând să le includă sau nu în 
pachetul salarial acordat angajaților. 
 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 
Termen: 28.04.2009 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 
- Raport comun cu Comisia pentru administrație publică 
    Obiect de reglementare: stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar pentru stocarea 
geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii efectelor negative asupra mediului şi 
a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea permanentă a dioxidului de carbon, pe 
coordonatele alinierii legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene în 
materie, în contextul îndeplinirii de către România a angajamentelor asumate faţă de Uniunea 
Europeană, derivate din calitatea sa de stat membru. 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

 

Camera Deputaţilor 
PL x  568/ 31.10.2011 
Retrimis pe 19.03.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 26.03.2012 

se aşteaptă amend. 
Guvernului 
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Nr
. 
cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2012 privind 
asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime. (poz. I-b-23) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 care 
transpune în legislaţia naţională Directiva 2009/20/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 aprilie 2009, în scopul instituirii obligaţiei proprietarilor de nave de a se 
asigura în ceea ce priveşte creanţele maritime, care să permită asigurarea unei mai bune 
protecţii a victimelor, eliminarea navelor care nu corespund standardelor şi restabilirea 
concurenţei între operatori. 

Senat 
Adoptat pe 29.05.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  242/ 12.06.2012 
Termen: 18.06.2012 

este înscris pe  
ordinea de zi a 

comisiei, din data de 
05.03.2013 

6 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța 
energetică a clădirilor. (poz. I-b-1) 
    Obiectul de reglementare: instituirea obligaţiei analizării introducerii sistemelor 
alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea clădirilor noi, cât şi în cazul 
renovării majore a clădirilor existente, a obligaţiei prezentării certificatului de performanţă 
energetică la vânzarea-cumpărarea sau închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente şi 
realizării băncilor de date specifice eficienţei energetice, în vederea fundamentării planurilor 
naţionale de economisire a energiei de reducere a fluxului de dioxid de carbon, de utilizare a 
surselor alternative de energie, etc.. 
 

Senat 
Adoptat pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 25.06.2012 

Retrimis pe 22.10.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.11.2012 

Guvernul susţine 
adoptarea, sub 

rezerva aprobării 
amend. care vor fi 

depuse. 
 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și 
a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 
care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu noile prevederi 
ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale noului Cod civil. Se modifică 
natura juridică a contractului de achiziţie publică, în sensul în care acesta este un contract 
administrativ şi nu unul comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către 
autorităţile contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA, iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de la 14 la 10 
zile; 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

este înscris pe  
ordinea de zi a 

comisiei, din data de 
05.03.2013 
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Nr
. 
cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

8 

Proiect de Lege privind formalitățile de rapoarte aplicabile navelor la sosirea în și/sau la 
plecarea din porturile românești. (poz. I-a-26) 
    Obiectul de reglementare: proiectul de act normativ transpune Directiva 2010/65/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 în sensul simplificării şi 
armonizării procedurilor administrative aplicate în domeniul transportului maritim, prin 
standardizarea transmiterii electronice a informaţiilor şi prin raţionalizarea formalităţilor de 
raportare.  
 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  42/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

se așteaptă avizele 
de la Comisia jur. și 
Comisia pt. teh. inf.  

9 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 pentru 
modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea 
performanței energetice a blocurilor de locuințe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru administrație publică 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în 
scopul creșterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă se execută lucrări de 
intervenție pentru creșterea performanței energetice, precum și creșterea gradului de 
eficientizare a măsurilor aplicate; 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

  
        44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee  

              
Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind 
darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în 
administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administrația Națională "Apele Române". 
(poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru administrație publică 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor 
terenuri, puncte pescăreşti – puncte de debarcare şi adăposturi situate în zonele de plaje din 
zona Cap-Midia – Vama Veche, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
Administraţia Naţională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apa Dobrogea – 
Litoral. 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 
Termen: 25.04.2012 

Guvernul susţine sub 
rezerva adoptării 
unor amend. S-a 

dezbătut în cele două 
Comisii şi urmează 

întocmirea raportului 



 
16 

Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 
    Obiect de reglementare:  se are în vedere stabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele 
alimentare. 
 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

este înscris pe 
ordinea de zi a 

Comisiei din data de 
05.03.2013 ora:1400 

  
  

        55))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  șșii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăățțiilloorr  nnaațțiioonnaallee  
              
Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. (poz. I-b-19) 
    Obiectul de reglementare: reglementarea statutului minorităţilor naţionale din România, 
precum şi stabilirea unui cadru juridic corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 
 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 18.09.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

  
      66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          

              
Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale. 
(poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget și Comisia juridică 
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară și insolvența 
unităților administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituțiilor abilitate în redresarea 
economico-financiară a unității administrativ-teritoriale în situația de criză financiară și 
insolvență, drepturile și obligațiile creditorilor acestor unități, precum și drepturile și 
obligațiile autorităților publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget și 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar. 

Comisia jur.așteaptă 
amend. de la 

Guvern,va fi înscris 
pe ordinea de zi în 

săptămâna 12-
14.03.2013 
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru 
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  
(poz. I-b-25) 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere eliminarea obligativităţii obţinerii autorizaţiei 
de construire pentru executarea lucrărilor de foraje şi prospecţiuni submarine, în platoul 
continental românesc al Mării Negre.  

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  761/ 12.12.2011 

Retrimis pe 18.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 04.03.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi a 

comisiei din data de 
05.03.2013 

 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind 
darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională 
pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în 
administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administrația Națională "Apele Române". 
(poz. I-b-16) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere darea în administrarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor 
terenuri, puncte pescăreşti – puncte de debarcare şi adăposturi situate în zonele de plaje din 
zona Cap-Midia – Vama Veche, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
Administraţia Naţională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apa Dobrogea – 
Litoral. 
 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  40/ 10.04.2012 
Termen: 25.04.2012 

Guvernul susţine sub 
rezerva adoptării 
unor amend. S-a 

dezbătut în cele două 
Comisii şi urmează 

întocmirea raportului 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind 
stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar pentru stocarea 
geologică a dioxidului de carbon, în vederea prevenirii efectelor negative asupra mediului şi 
a riscurilor pentru sănătatea umană prin reţinerea permanentă a dioxidului de carbon, pe 
coordonatele alinierii legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene în 
materie, în contextul îndeplinirii de către România a angajamentelor asumate faţă de Uniunea 
Europeană, derivate din calitatea sa de stat membru. 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.2011 

Retrimis pe 19.03.2012 
pt. raport suplimentar 
Termen: 26.03.2012 

se aşteaptă amend. 
Guvernului 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de 
identitate ale cetățenoilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European rezidenți în România.  
(poz. I-a-25) 
    Obiectul de reglementare: stabilirea regimului juridic al cărții electronice de identitate 
(CEI) și măsurile organizatorice și tehnice care fac posibilă implementarea celor două 
documente. De asemenea,  proiectul de act normativ stabilește dreptul la opțiune al 
persoanelor care, din motive religioase sau de conștiință, refuză  eliberarea cărții electronice 
de identitate, acestora urmând a li se elibera cartea de identitate fără cip încorporat; 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  62/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 



 
18 

Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 pentru 
modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea 
performanței energetice a blocurilor de locuințe. (poz. I-a-27)  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare:  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în 
scopul creșterii numărului de clădiri de locuit la a căror anvelopă se execută lucrări de 
intervenție pentru creșterea performanței energetice, precum și creșterea gradului de 
eficientizare a măsurilor aplicate; 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  63/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 

  
        77))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  

              
Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: introducerea tichetelor de vacanță care se pot acorda în 
limitele bugetare aprobate pentru fiecare angajator; acordarea acestora reprezintă o facilitate, 
iar nu o obligație în sarcina angajatorilor, aceştia din urmă putând să le includă sau nu în 
pachetul salarial acordat angajaților. 
 

Senat 
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  214/ 30.03.2009 
Termen: 28.04.2009 

se aşteaptă punctul 
de vedere al 
Guvernului 

  
88))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  

  
Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7) 
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere stabilirea cadrului legal privind 
comercializarea suplimentelor alimentare şi transpune Directiva 2002/46/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind 
suplimentele alimentare. 

Senat 
Respins  pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  468/ 12.11.2012 
Termen: 29.11.2012 

este înscris pe 
ordinea de zi a 
Comisiei pt. 

agric.din data de 
05.03.2013 ora:1400; 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei pt 
sănătate 

  
  

99))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăățțăămmâânntt,,  șșttiiiinnțțăă,,  ttiinneerreett  șșii  ssppoorrtt  
  

Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul 
studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a 
continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau 
acreditate. (poz. I-a-8) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2009, 
care are ca obiect de reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ 
la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programele de studii de licenţă 
sau autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, măsurile preconizate fiind luate ca 
urmare a abaterilor deosebit de grave constatate în derularea procesului de învăţământ la 
specializările/programele de studii organizate la aceste forme de învăţământ la Universitatea 
„Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 443/2002 

Senat 
Adoptat pe 25.11.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  620/ 14.12.2009 

Retrimis pe 23.02.2010 
pt. raport suplimentar 
Termen: 02.03.2010 

a fost înscris pe 
ordinea  de zi a 

comisiei din data de 
19.02.2013 și 

amânat la cererea 
Ministerului 

Educației  

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru 
modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. (poz. I-a-16) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 
pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, respectiv stabilirea modalităţii de 
evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării, la finalizarea învăţământului liceal, care se va 
realiza prin examenul de bacalaureat. 

Camera Deputaţilor 
PLx  588/ 25.10.2010 

Retrimis pe 19.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 05.03.2013 

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 privind 
luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește 
plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-
31 decembrie 2013. (poz. I-b-33) 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce 
priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 
ianuarie – 31 decembrie 2013, respectiv formularea unor principii de elaborare a 
curriculumului naţional referitor la stabilirea numărului de ore din planurile – cadru pentru 
învăţământul preuniversitar, ponderea disciplinelor obligatorii şi opţionale, recunoaşterea 
dreptului de a fi încadraţi ca profesori cadrelor didactice care profesează în prezent ca 
educatori şi învăţători, absolvenţi ai liceelor pedagogice, precum şi plata eşalonată, pe o 
perioadă de 5 ani, a titlurilor executorii obţinute după data de 1 ianuarie 2013. 

Camera Deputaţilor 
PLx  9/ 05.02.2013 
Termen: 18.02.2013 

Senat 
- 

este înscris pe 
ordinea de zi a 

comisiei din data de 
04.03.2013 

 

  
  

1100))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă  
  

Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996. 
(poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia juridică 

    Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de preluare a 
unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, de la persoanele juridice 
care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie continuată de alte entităţi, astfel încât 
să se asigure respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor 
documente.  

 

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 
Termen: 26.06.2012 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei 
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public 
nr.120/2006. (poz. I-b-29) 
    Obiectul de reglementare:  se au în vedere: înlocuirea sintagmei „monumente de for 
public” cu „lucrări de artă vizuală de for public” pentru evitarea confuziilor cu 
„monumentele istorice”; includerea în categoria lucrărilor de artă vizuală a plăcilor 
comemorative, a fântânilor decorative, a mobilierului urban de dimensiuni monumentale cu 
caracter decorativ, etc.; reglementarea competenţelor structurilor abilitate în domeniu; 
majorarea nivelului amenzilor. 

Senat 
Adoptat pe 06.12.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  775/ 19.12.2011 
Termen: 09.02.2012 

a fost dezbătut și 
este așteptat raportul 

comisiei 

  
      1111))  llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        

  
Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: îmbunătăţirea cadrului de gestionare a evenimentelor rutiere 
în România, prin aplicarea conceptului de „constatare amiabilă de accident”, prin care 
societăţile din domeniul asigurărilor sunt implicate în activităţile de constatare şi soluţionare 
a accidentelor uşoare, degrevând într-o anumită măsură serviciul public realizat de Poliţia 
Rutieră, separându-se  modul de soluţionare a evenimentelor rutiere prin raportare la 
urmările produse şi, totodată, se prevede o mai bună reglementare a obligaţiilor 
conducătorilor de vehicule în caz de accident; 
 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/ 29.10.2007 
Termen: 27.11.2007 

nu este înscris pe 
următoarea ordine de 

zi a comisiei  

2 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996. 
(poz. I-b-28) 
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 1575/2011 
- Raport comun cu Comisia pentru cultură 

    Obiectul de reglementare: are în vederea stabilirea unor mecanisme viabile de preluare a 
unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare practică, de la persoanele juridice 
care se desfiinţează, fără ca activitatea acestora să fie continuată de alte entităţi, astfel încât 
să se asigure respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, în baza acestor 
documente.  

Senat 
Adoptat pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/ 14.09.2010 
Termen: 26.06.2012 

Comisia a întocmit 
și predat  raportul 

preliminar 
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

3 

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale. 
(poz. I-b-24) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică  
    Obiectul de reglementare: reglementarea procedurii privind criza financiară și insolvența 
unităților administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituțiilor abilitate în redresarea 
economico-financiară a unității administrativ-teritoriale în situația de criză financiară și 
insolvență, drepturile și obligațiile creditorilor acestor unități, precum și drepturile și 
obligațiile autorităților publice locale. 

Senat 
Respins pe 04.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx 540/ 13.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

Comisia pt. buget și 
comisia pt. adm. a 

întocmit raport 
preliminar. 

Comisia jur.așteaptă 
amend. de la 

Guvern,va fi înscris 
pe ordinea de zi în 

săptămâna 12-
14.03.2013 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind 
unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
   Obiectul de reglementare: Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 are în vedere modificări ale  
Legii nr.571/2003 - Codul fiscal, OUG nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor 
comercializate în regim duty-free,Legea nr.86/2006 –Codul vamal al României,OG 
nr.92/2003,Codul de procedură fiscală etc.   

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  592/ 25.10.2010 
Termen: 22.11.2010 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 12-

14.03.2013 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative. (poz. I-b-4) 
   Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificări şi completări ce 
vizează: 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în ce priveşte cuantumul taxei pentru 
îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar; 
- Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în ce 

priveşte cuantumul amenzilor aplicate persoanelor fizice şi juridice. 
 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  57/ 10.04.2012 

Retrimis pe 11.02.2013 
pt. raport suplimentar 
Termen: 25.02.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 12-

14.03.2013 
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea 
și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 
fondurilor publice naționale aferente acestora.  
(poz. I-b-8) 
- Raport comun cu Comisia pentru buget 
    Obiectul de reglementare: Ordonanţa Guvernului nr. 22/2012 vizează modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea 
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în vederea extinderii autorităţilor cu 
competenţe în gestionarea fondurilor europene, a definirii unor noi termeni, a introducerii 
unor reglementări în ceea ce priveşte măsurile pe care autorităţile cu competenţe de 
gestionare a fondurilor europene trebuie să le ia în cazul în care se formulează suspiciuni de 
fraudă, precum şi reglementarea măsurilor referitoare la amânarea, întreruperea sau 
suspendarea certificării. 

Senat 
Adoptat pe 02.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 08.10.2012 
Termen: 25.10.2012 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 12-

14.03.2013 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și 
a contractelor de concesiune de servicii. (poz. I-a-3) 
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 
    Obiectul de reglementare: aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 
care corelează domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu noile prevederi 
ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale noului Cod civil. Se modifică 
natura juridică a contractului de achiziţie publică, în sensul în care acesta este un contract 
administrativ şi nu unul comercial, se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către 
autorităţile contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 euro, 
fără TVA iar termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire se reduce de la 14 la 10 
zile; 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 12-

14.03.2013 

  
1122))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  eeggaalliittaattee  ddee  șșaannssee  ppeennttrruu  ffeemmeeii  șșii  bbăărrbbaațții  

  
Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 
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Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) – (4) ale art. 7 din Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei 
și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. 
(poz. I-a-4)  
    Obiectul de reglementare: abrogarea alin.(2) - (4) ale art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei 
şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, 
pentru a se conforma cerinţelor Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 1 martie 
2011. Intervențiile legislative vizează modificarea art.7 alin.(1) în sensul precizării faptului 
că utilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor și beneficiilor, în cadrul 
serviciilor de asigurare și a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferențe în 
materie de prime și beneficii pentru persoana asigurată în toate contractele noi încheiate 
începând cu data de 21 decembrie 2012, abrogarea alin.(2), (3) și (4) ale art.7, precum și 
introducerea la art.7 a unui nou alineat prin care aplicarea principiului primelor și 
beneficiilor unisex se face începând cu data de 21 decembrie 2012; 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  66/ 25.02.2013 
Termen: 12.03.2013 

va fi înscris pe 
ordinea de zi în 
săptămâna 05-

07.03.2013 

  
  
  
  
  

1133))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaffaacceerrii  eeuurrooppeennee  
  

Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind 
cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare 
acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin 
Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014. (poz. II-5) 
- Raport comun cu Comisia pentru politică economică 
Obiectul de reglementare: România urmează să beneficieze de suma de 305.95 mil.euro 
prin cele două mecanisme financiare. 

Senat 
Adoptat pe 12.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 18.02.2013 
Termen: 05.03.2013 

este înscris pe 
ordinea de zi a 

comisiei din data de 
05.03.2013 

 

  
IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBPP  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 



 
25 

1 

Proiectul de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia 
şi autorităţi contractante. (poz. I-a-6) 

Obiectul de reglementare: stabilirea măsurilor pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante în vederea transpunerii Directivei 
2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind 
combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale, cu scopul de a crea un 
regim mai sever al obligațiilor autorităților contractante, pentru ca instituțiile statelor 
membre să execute în termen cât mai scurt obligația de plată a prețului 
bunurilor/prestațiilor. Principalele intervenții legislative vizează stabilirea unor termene 
maximale de plată – contractuale și legale – în raporturile dintre profesioniști și în 
raporturile dintre profesioniști  și autoritățile contractante, reglementarea instituției 
”daunelor-interese” suplimentare, precizarea unei liste neexhaustive de clauze abuzive și de 
criterii de determinare a clauzelor și practicilor abuzive, precum și completarea unor acte 
normative; 

Senat 
Adoptat pe 26.02.2013 

Camera Deputaţilor 
BPi  93/ 27.02.2013  

  
IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  LLAA  SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor. (poz. I-a-16) 

Senat 
L 762/2010 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

2 
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între 
femei şi bărbaţi. (poz. I-a-17) 

Senat 
L 419/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

3 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 66/2011 privind 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. (poz. I-a-23) 

Senat 
L 432/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

4 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 84/2012 privind 
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene 
din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. (poz. I-a-30) 

Senat 
L 436/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

5 Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de 
asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. I-a-22) 

Senat 
L 440/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

6 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice. (poz. I-a-24) 

Senat 
L 441/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  
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7 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul 
de muncă. (poz. I-a-15) 

Senat 
L 442/2012 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

8 
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. (poz. I-a-14) 

Senat 
L 6/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

9 Proiect de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal. (poz. I-a-19) 

Senat 
L 7/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

10 
Proiect de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri 
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.  
(poz. I-a-20) 

Senat 
L 8/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

11 Proiect de lege privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune. (poz. I-a-21) 
Senat 

L 9/2013 
în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

12 
Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale. (poz. I-a-18) 

Senat 
L 10/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

13 
Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia 
și autoritățile contractante. (poz. I-a-6) 

Senat 
L 11/2013 

în lucru, la comisii 

Camera Deputaţilor 
-  

14 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru 
modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării. (poz. I-a-10) 

Camera Deputaţilor 
PLx  522/ 04.10.2010 
Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 
Ordinea de zi  

15 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-7) 

Camera Deputaţilor 
PLx  1/ 01.02.2011 

Adoptat pe 17.05.2011 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

muncă 
 

16 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei. (poz. I-a-11) 

Camera Deputaţilor 
PLx  521/ 19.09.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 
Ordinea de zi  

17 
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor 
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul justitiei. (poz. I-a-13) 

Camera Deputaţilor 
PLx  780/ 22.12.2011 
Adoptat pe 27.03.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia 

juridică și Comisia pt. 
drepturi 

 

18 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-12) 

Camera Deputaţilor 
PLx  237/ 12.06.2012 
Adoptat pe 19.06.2012 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

învățământ 
 

19 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind 
unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice. 
(poz. I-a-5) 

Camera Deputaţilor 
PLx  323/ 16.05.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 
Ordinea de zi  
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20 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul 
Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile lor respective, 
semnat la Dubai la 21 iunie 2011. (poz. I-b-18) 

Camera Deputaţilor 
PLx  442/ 30.10.2012 
Adoptat pe 11.02.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia 

economică 
 

21 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare 
care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice. (poz. I-b-2) 

Camera Deputaţilor 
PLx  443/ 30.10.2012 
Adoptat pe 11.02.2013 

Senat 
pt. raport la Comisia pt. 

apărare 
 

  
  

                                VV..    LLEEGGII    AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  AAMMBBEELLEE  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII  
  
        

Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Observaţii 

1 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2012 pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural. (poz. I-b-6) 
    Obiectul de reglementare: se are în vedere preluarea integrală a activităţii legate de 
derularea şi implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive 
din spaţiul rural de la Secretariatul General al Guvernului, de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Senat 
Adoptată pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  466/ 12.11.2012 

Adoptată pe 26.02.2013 
 

2 

Lege privind majorarea capitalului deținut de România la Banca Europeană de Investiții. 
(poz. I-a-2) 
    Obiectul de reglementare: Capitalul deţinut de România, în calitate de membru la Banca 
Europeană de Investiţii, se va majora cu suma de 52.395.000 EUR. Măsura vine ca urmare a 
deciziei Consiliului European din 28/29 iunie 2012 de creştere a capitalului subscris şi vărsat 
la BEI cu 10 mld. EUR. Suma echivalentă în lei cu această destinaţie va fi finanţată din 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2013, de unde se va 
efectua plata către Banca Europeană de Investiţii, într-o singură tranşă, până la 31 martie 
2013. 

Senat 
Adoptată pe 18.02.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  54/ 19.02.2013 

Adoptată pe 26.02.2013  
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  VVII..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  

  
        

Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

La promulgare  din 
data : 

1 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 
completare a unor acte normative. (poz. I-b-9) 

Senat 
Adoptată pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  324/ 24.09.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
20.02.2013 

2 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea 
unor acte normative  în domeniul serviciilor de plată . (poz. I-a-10) 

Senat 
Respinsă pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx 377/ 01.10.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
20.02.2013 

3 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru 
reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul național de dezvoltare a 
infrastructurii. (poz. I-b-5) 

Senat 
Adoptată pe 21.06.2012 

Camera Deputaţilor 
PLx  272/ 26.06.2012 

Adoptată  pe 12.02.2013 
20.02.2013 

4 

Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere între 
Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 
27 decembrie 2011 și a celui de-al doilea memorandum suplimentar de înțelegere între 
Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 
iunie 2012. (poz. I-a-1) 

Camera Deputaţilor 
PLx  407/ 08.10.2012 
Adoptat pe 23.10.2012 

Senat 
Adoptat pe 11.02.2013 

 
23.02.2013 

  
                                VVIIII..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  

  
        

Nr
. 

cr
t 

Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) Legea nr. 

1  Legea bugetului de stat pe anul 2013. (poz. I-c-1) PLx  2/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.5/2013 

2 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (poz. I-c-2) PLx  3/ 23.01.2013 
Adoptată pe 07.02.2013 Legea nr.6/2013 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
 

( la data de  28  februarie  2013 ) 
 
 
 

                                  I.  În perioada  25 – 28 februarie 2013    
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 19 rapoarte, din care 4 rapoarte 
suplimentare şi  1 raport comun  pentru şedinţele cu Senatul. 

     Comisiile permanente au depus 42 avize. 

Cele 19 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

 13 

   6  

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

♦ ordonanţe de urgenţă ale Guvernului           
♦ ordonanţe ale Guvernului 
♦ proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

    8 

    2 

    9 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent  340 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
63 pentru raport suplimentar. 

 

La comisii se află  33  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2013.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  73 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 48 

♦ rapoarte suplimentare 13 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 12 

TOTAL     73 
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ANEXA
RAPOARTE 

 

depuse de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

în săptămână 25 – 28  februarie  2013 
 

I. Comisia economică 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2012 privind 
preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra 
Societății Comerciale AVERSA S.A. București, administrate de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală prin organul fiscal competent (PLx 18/2013). 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

26.02.13 
Raport de aprobare  
cu amendamente 

(47/R din 28.02.13). 

2 Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (PLx 613/2010/2012). 

4 deputaţi, 
respinsă 
de Senat      

26.02.13 
Raport suplimentar 

de respingere 
(16/RS din 27.02.13) 

II. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a 
instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la 
bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din 
aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și 
activitățile cu profil cultural ( PLx 41/2013) 

Guvern,     
adoptat      
de Senat 

26.02.13 Raport de aprobare 
(43/R din 28.02.13). 

2 

Proiect de Lege privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor 
agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor proprietari prin 
legile de retrocedare a proprietăţilor (PLx. 133/2010) – raport comun cu Comisia 
juridică. 

13 senatori 
adoptat de 

Senat 

4.05.10 
19.02.13 

Raport de respingere 
(44/R din 28.02.13). 

 
 
 
 



 31

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia 
internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene 
şi Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană (PLx 388/2012). 

Guvern,      
adoptat      
de Senat 

19.02.13 Raport de aprobare 
(36/R din 26.02.13). 

2 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice (Plx 576/2008). 

4 deputaţi,    
respinsă     
de Senat 

19.02.13 Raport de respingere 
(37/R din 26.02.13). 

3 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice  
(PLx 54/2010). 

13 senatori,   
adoptat     
de Senat 

19.02.13 Raport de respingere 
(38/R din 26.02.13). 

4 
Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.118/2011 pentru reglementarea unor măsuri 
privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de 
la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă  (PLx 54/2012). 

Guvern,     
adoptat      
de Senat 

19.02.13 Raport de aprobare 
(39/R din 26.02.13). 

5 
Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri 
privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local 
(PLx 565/2011) – raport omun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern,     
adoptat      
de Senat 

2.10.12 
19.02.13 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(45/R din 28.02.13). 
 

IV.   Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind 
răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis 
spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la 
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 
2000, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de 
Janeiro) (PLx 13/2013) – raport comun cu Comisia pt. administraţie. 

Guvern 12.02.13 
19.02.13 

Raport de aprobare 
(35/R din 25.02.13). 

2 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației 
agricole (PLx.148/2012) 

10 senatori 
adoptat  
de Senat 

19.02.13 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

(40/R din 27.02.13). 
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V. Comisia pentru drepturile omului 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare  (PLx 854/2010) – raport 
comun cu Comisia juridică. 

10 parlam.,   
adoptat      
de Senat 

26.02.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare cu 
amendamente 

622/RS din 26.02.13 
 
 

VI. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind 
răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis 
spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la 
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 
2000, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de 
Janeiro) (PLx 13/2013) – raport comun cu Comisia pt. agricultură. 

Guvern 12.02.13 
19.02.13 

Raport de aprobare 
(35/R din 25.02.13). 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri 
privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local 
(PLx 565/2011) – raport omun cu Comisia pt. industrii. 

Guvern,     
adoptat      
de Senat 

2.10.12 
19.02.13 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

(45/R din 28.02.13). 

3 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru 
modificarea unor acte normative (PLx 52/2013). 

Guvern 19.02.13 

Raport  suplimentar 
de aprobare 

 cu amendamente 
31/RS1  din 26.02.13 

4 
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului  ( PL.x. 909/2007) 

Guvern 
adoptat  
de Senat 

26.02.13 

Raport suplimentar 
de aprobare cu 
amendamente 

493/RS1 din 27.02.13 
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VII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.29/2012 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.III din OUG nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor administrate privat   (PLx.456/2012). 

Guvern,    
adoptat      
de Senat 

26.02.13 Raport de aprobare 
(41/R din 26.02.13). 

VIII. Comisia pentru sănătate şi familie 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Proiect de Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în 
străinătate (PLx 100/2012). 

11 parlam.    
adoptat     
de Senat 

26.02.13 Raport de respingere 
(46/R din 28.02.13). 

 
IX. Comisia pentru cultură 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 Audierea în vederea numirii ca director al AGERPRES al domnului Alexandru Ion Giboi 
– raport comun cu Comisia similară de la Senat. 

Prim -
Ministru 25.02.13 

Raport comun 
 de aprobare 

(10/RC din 25.02.13) 

X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Iniţiator Data 
dezbaterii

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.81/2012 pentru modificarea Legii 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea 
art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară    (PLx. 7/2013). 

Guvern 26.02.13 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
(42/R din 28.02.13). 

2 
Proiect de Lege privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor 
agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor proprietari prin 
legile de retrocedare a proprietăţilor (PLx. 133/2010) – raport comun cu Comisia 

13 senatori 
adoptat de 

Senat 

4.05.10 
19.02.13 

Raport de respingere 
(44/R din 28.02.13). 
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buget. 

3 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Plx 805/2010).

1 deputat,     
respinsă      
de Senat 

19.02.13 Raport de respingere 
(48/R din 28.02.13). 

4 
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare  (PLx 854/2010) – raport 
comun cu Comisia pt. dr.omului. 

10 parlam.,   
adoptat      
de Senat 

26.02.13 

Raport suplimentar 
 de aprobare cu 
amendamente 

622/RS din 26.02.13 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

 
Regionalizarea. Încotro? 

 
 

Regionalizarea este un subiect sensibil dar care trebuie abordat şi dezbătut.  Salut iniţiativa guvernului de a 
aborda într-o manieră organizată şi prealabilă problema regionalizării. Nu sunt de acord cu aruncarea subiectelor pe 
masă şi discutarea lor expeditivă sau, aşa cum au făcut guvernele anterioare, care şi-au asumat răspunderea în 
Parlament după o dezbatere sumară. Este timpul să gândim strategic şi să anticipăm soluţii pentru a îmbunătăţi 
nivelul de viaţă al tuturor cetăţenilor. 

Înainte de toate aş vrea să vă expun modul cum văd eu această problemă şi ulterior doresc să vă spun cum 
văd eu aprofundat şi aplicat subiectul regionalizării. 

În primul rând că regionalizarea a fost privită întotdeauna în vestul Europei ca o soluţie democratică la 
probleme etnice sau de conciliere a diferenţelor culturale în marea lor în diversitate. Pot spune că În România, nu 
există asemenea mari diferenţe ca între landurile germane, ţările spaniole, ducatele italiene sau cantoanele elveţiene. 
Între provinciile istorice ale noastre diferenţele sunt infime, noi fiind mult mai mult omogeni decât alţii. Deci, nu 
există o motivaţie pentru regionalizare din această perspectivă. 

În ţara noastră subiectul regionalizării a fost propus pentru zonele unde exista minorităţi, precum cea 
maghiară, pentru a elimina tensiunile ce au fost şi mai pot fi. E modalitatea cea mai elegantă de a trece dincolo de  
naţionalismul brutal al secolelor trecute şi sigur că iniţiativa a aparţinut maghiarilor, singura minoritate care a cerut 
acest lucru. Consider că încă cetăţenii români nu sunt încă pregătiţi, la nivelul culturii lor politice, să accepte uşor 
conceptul de regionalizare şi asta pentru mai multe motive: formarea statului naţional a avut loc destul de târziu ceea 
ce a însemnat o aşteptare uriaşă transformată în obiectiv major, naţionalismul epocii comuniste care a cimentat ideea 
de unitate necesară dar şi ca o formă de apărare împotriva adversarilor externi, o incapacitate a guvernelor şi 
administraţiilor de a asigura securitatea pe termen mediu şi lung. 

Trebuie ştiut că regionalizarea poate fi de mai multe feluri: regionalizare administrativă, regionalizare prin 
intermediul colectivităţilor locale, descentralizare regională, regionalizare politică sau autonomie regională, 
regionalizare prin intermediul autorităţilor federale. Pentru toate modelele dezvoltate de administraţiile occidentale, 
există motivaţii solide, justificate de tradiţia politică şi culturală a fiecăror state. Trebuie să ştim foarte clar de ce 
facem această regionalizare? Pentru că o vrea Occidentul? Pentru că o doresc maghiarii, pentru că ne va aduce 
dezvoltare şi pentru a evolua politic? Pentru controlul mai facil al populaţiilor şi pentru o împărţire a sferelor de 
influenţă a marilor puteri mai uşor? O populaţie cu o cultura politică mediocră este subiectul unei manipulări tragice 
şi facile, aceasta devenind sclav al dorinţelor unor politicieni sau unor puteri de a decide destine fără acordul 
populaţiilor conduse. Oare nu s-a întâmplat în mod curent aşa până acum? 
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Din punctul meu de vedere, dacă este nevoie de un model administrativ regional, trebuie să o facem în etape 
şi, pe parcurs, dacă este fezabil, să accentuăm acest proces, ca formă de dezvoltare economică şi de aprofundare 
democratică. SUNT de acord cu faptul că o regionalizare bine realizată şi pregătită din timp poate fi începutul unei 
modernizări pentru anumite regiuni şi expansiune economică pentru altele. Însă consider că regionalizarea, fără o 
informare corectă, fără o decizie cu susţinere politică şi populară puternică, fără o pregătire în prealabil, printr-o 
simulare a funcţionării instituţiilor, va genera o perioadă haos. Există o formă de regionalizare în sensul autorităţilor 
regionale pe diferite Programe cu finanţare europeană şi regiunile de dezvoltare există într-un anumit grad dar cu 
puţine rezultate. E adevărat că aceste instituţii regionale nu au avut o autonomie care să le dea sensul luării deciziilor 
responsabile şi au depins întotdeauna de centru dar operarea lor ne-a dat o măsură de eficienţă a unei instituţii nou 
create. 

Trebuie luat în calcul faptul că, dacă nu se ajunge la un consens politic, modalitatea de adoptare a reformei 
administrative trebuie făcută prin referendum iar aceasta formă de agregare instituţională să vină oarecum natural. 
Regionalizarea trebuie să fie organică dar si strategică. Chiar dacă organic cetăţenii din câteva judeţe hotărăsc că 
doresc să opereze împreună pentru rezolvare, o situaţie geopolitică sau geostrategică aparte poate fi un risc de 
securitate, poate fi un pericol pentru propria identitate culturală, motiv pentru care un criteriu strategic trebui impus 
iar obiectivul trebuie să fie foarte puternic statuat şi respectat. 

La Consiliul Europei există Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale care au expertiză în a ajuta România 
să ia cea mai bună decizie dacă tot facem acest pas. Comisia Europeană ar trebui să ajute România în ce priveşte 
unele costuri privind pregătirea iar Guvernul trebuie să prevadă nişte fonduri pentru informare, consultare şi 
construcţie instituţională.  

 Pentru Maramureş, pe care îl reprezint, regionalizarea trebuie să respecte priorităţile de dezvoltare obiective 
ale noastre şi să prevină tendinţa unui centru administrativ de a monopoliza investiţiile sau deturna sensul obiectiv al 
dezvoltării. Noi, maramureşenii, considerăm că avem un brand cultural puternic care reprezintă o resursă capitală şi 
care trebuie să opereze în beneficiul nostru, în măsura în care ajută şi alte judeţe şi centrul administrativ. Pentru mine 
este clar că în lupta pentru competitivitate şi performanţă trebuie să dăm un corp administrativ care să gestioneze 
aspectele regionale profesionist şi care să fie motorul acestei dezvoltări. Nu trebuie, aşa cum s-a întâmplat în toată 
administraţia ca profesioniştii să fie alungaţi de politicieni dar nici să întărim o clientelă administrativă favorabilă 
anumitor politicieni sau partide. Dacă tot facem o reformă administrativă, aceasta trebuie să fie pe criterii de 
performanţă, altfel, o facem degeaba sau în beneficiul unei minorităţi. 

În cee ce priveşte viziunea de implementare a reformei administrative, aceasta trebuie să se realizeze în 
etape, transparente şi necesare. 

Astfel, un document cadru pentru deschiderea dezbaterii trebuie pus la dispoziţia publicului de către 
specialişti din instituşii, profesori universitari şi academicieni, experţi independenţi din ţară şi străinătate. Înainte de a 
porni pe acest drum, avem nevoie şi de studii referitoare la atitudinea populaţiei dar şi la efectele unei asemenea 
regionalizări. S-ar putea ca studiile să scoată în evidenţă o imposibilitate a unor regiuni de a-şi proiecta dezvoltarea 
proprie, chiar dacă decizia le va sta în mâinile lor. Nu există o uniformitate a profesionalismului în administraţie, mai 
ales că aceasta a depins doar, şi subliniez doar, de eficienţa managerilor diferitelor instituţii şi de dorinţele subiective 
ale politicienilor. Trebuie să recunoaştem că nu există o clasă administrativă standard iar nivelul plecării din sistem al 
celor buni este foarte mare. 

O etapă următoare publicării documentului cadru de dezbatere publică, trebuie organizate consultări publice 
şi o campanie de informare. Civilizat, în România secolului XXI, nu mai vrem să auzim impuneri grosiere a unei 
legislaţii imperfecte. Consultarea dă măsură a gradului de democraţie şi, dacă este să aprofundăm democraţia prin 
aducerea deciziei politice cât mai aproape de cetăţean, să nu o facem prin tiranie. Chiar dacă suntem conştienţi de 
nivelul culturii civice al majorităţii populaţiei, cetăţenii nu trebuie trataţi cu dispreţ ci cu respect şi dorinţă de progres. 

O altă etapă, poate necesară, care va cimenta legături prolifice, va fi consultarea prin referendum. Dacă în 
anumite regiuni, nu vor fi de acord cetăţenii cu formulele propuse, un vot popular va tranşa şi întări decizia politică, o 
va face mai eficientă. Aşa ceva nu trebuie exclus, ci din contră, trebuie promovat. 

O altă etapă, poate finală, înainte de executarea reformei şi de operarea în formă regională a administraţiilor, 
este cea a simulării instituţiilor. În Occident, simularea funcţionării instituţiilor scoate în evidenţă erorile de concepţie 
şi permite o rafinare a practicilor şi legilor. Având experienţa administraţiei româneşti de până acum, să nu ne îndoim 
că vom avea multe întârzieri şi practici ineficiente dacă dăm drumul să funcţioneze instituţii noi şi să aşteptăm să le 
corectăm pe parcurs. Experienţa în ceea ce priveşte introducerea unei instituţii noi în România, precum Agenţia de 
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Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, poate fi valoroasă pentru implementarea unei alte instituţii. Eu spun să învăţăm din 
greşelile trecutului şi nu să reparăm pe parcurs, pentru că este stupid şi costisitor. 

Solicit guvernului să accepte o metodologie clară şi transparentă a acestui proces, pentru că nu o facem 
pentru alţii, o facem pentru noi, viitorul nostru şi al urmaşilor noştri. Reforma administrativă este prea importantă 
pentru noi pentru a fi tratată uşor şi neprofesionist. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Florin Tătaru 
*** 

 
2% pentru copiii cu autism 

 
 În momentul de faţă se află în dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 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 (PL-x 213/2012). Dincolo de contribuţia pe care 
intenţionez să o am la acest cadru legislativ în calitate de Vicepreşedintă a Comisiei pentru Egalitate de Şanse din 
Camera Deputaţilor, vreau să vă propun tuturor să facem ceva în calitate de oameni: să redirecţionăm 2% din 
impozitul pe venit către asociaţiile non-guvernamentale care luptă pentru a oferi un viitor mai bun persoanelor cu 
TSA. Aceste ONG-uri le oferă copiilor şansa de integrare în societate şi sunt alături de familiile acestora încă de la 
diagnosticare, oferind o serie de servicii specializate, dintre care menţionez: cursuri pentru părinţii care vor să 
înţeleagă cum îşi pot ajuta copiii cu TSA, cursuri de formare pentru învăţători şi educatori, grupuri de suport, etc.  

În România, ca în multe alte ţări, nu există o evidenţă clară a persoanelor cu TSA. Cu toate acestea, conform 
datelor oficiale oferite de Congresul European de Neuropsihiatrie de la Barcelona, 1 din 166 de copii suferă de 
autism. Chiar şi fără a lua în calcul persoanele care nu au fost încă depistate, această  afecţiune se dovedeşte a fi mai 
des întâlnită decât cancerul. 

Cifrele sunt puţin spus îngrijorătoare: în România, 1 din 100 de copii are o tulburare din spectrul autismului. 
Deşi autismul este prezent de la naştere, semnele sale pot fi dificil de identificat şi de diagnosticat. Doar cu ajutorul 
tratamentului precoce şi intensiv, aceştia îşi pot îmbunătăţi capacitatea de a relaţiona, de a comunica. Doar astfel pot 
ajunge nişte adulţi independenţi, capabili să se îngrijească singuri. După diagnosticare, următorul pas este 
tratamentul. Terapia comportamentală este vitală pentru persoanele cu TSA, fiind, de altfel, singura terapie validată 
ştiinţific pentru recuperarea copiilor cu autism. Costurile acesteia pot ajunge, însă, până la câteva mii de euro pe lună 
pentru o singură persoană. Toate aceste costuri sunt, de cele mai multe ori, imposibil de suportat de către părinţi.   
 De ani de zile, asociaţiile non-guvernamentale precum Help Autism, Învingem Autismul şi Romanian Angel 
Appeal au făcut eforturi supraomeneşti pentru a ajuta copiii cu autism şi familiile acestora. De la campanii de 
informare a publicului larg, la programe de diagnostic precoce şi de intervenţie timpurie, workshopuri pentru părinţi, 
centre gratuite de diagnostic precoce, evaluare psihologică şi intervenţie terapeutică şi până la diverse acţiuni de 
informare şi conştientizare, aceste ONG-uri au realizat mai mult decât poate au realizat autorităţile până în prezent. 
Haideţi să fim alături de ei, să le arătăm pe această cale că eforturile lor sunt apreciate! În primul rând, să fim alături 
de copiii cu autism, să îi ajutăm acum, când putem să le schimbăm soarta!  
 Aceşti 2% pot face diferenţa dintre un adult independent şi unul asistat social. În 2012, cele peste 10.000 de 
persoane care au redirecţionat 2% din impozitul pe venit au ajutat 52 de copii să urmeze programul de recuperare 
oferit de Help Autism în 2013! Sumele redirecţionate din impozitul către stat pot ajuta un copil să fie diagnosticat 
corect, să urmeze orele minime de terapie, îl pot ajuta să ne privească în ochi şi să zâmbească.  
 

Deputat  

Gabriela Podaşcă 

*** 
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“Aderarea României la spaţiul Schengen este şi responsabilitatea noastră,  
a parlamentarilor români” 

 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 
 
 
Anii ’80 ai secolului trecut au fost marcaţi de conceptul libertăţii de mişcare. 
În 1984, la frontiera « Goldene Brenn », cancelarul Helmut Kohl şi preşedintele François Mitterand luau decizia 
eliminării controalelor la graniţa Germaniei cu Franţa. Era primul pas către o comunite europeană caracterizată de 
graniţe libere. 
În 1985, în dreptul localităţii de frontieră Schengen din Luxemburg, Germania, Franţa, Belgia, Luxemburg şi Ţările 
de Jos încheiau prima fază a unui acord, urmat, în 1990, de Convenţia de Implementare a Acordului Schengen care 
trecea în istorie controalele la frontierele interne ale statelor semnatare ale Acordului, stabilindu-se, totodată,  reguli 
privitoare la vize, procesul de migraţie, de azil, de cooperare poliţienească, judiciară şi vamală.  
Odată cu Protocolul ataşat Tratatului de la Amsterdam din 1997, intrat în vigoare în 1999, acquis-ul Schengen este 
incorporat în cadrul legislaţiei şi instituţiilor Uniunii Europene, debutând, în acest fel, o nouă etapă în dezvoltarea 
Uniunii şi a principiilor sale. 
Stimaţi colegi, pe data de 7 martie a.c., urmează analizarea, în cadrul reuniunii Consiliului JAI, a deciziei 
privitoare la aderarea României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen! 
Un pas extrem de important pentru statul român şi pentru cetăţenii săi şi un semn al legitimităţii României în spaţiul 
european, ca stat care respectă principiile şi valorile promovate de către Uniune. 
Săptămâna trecută, preşedintele Senatului Olandei, domnul Fred de Graaf, a avut o întrevedere cu preşedintele 
Senatului României, domnul Crin Antonescu. 
 Se ştie faptul că Olanda a blocat, în ultimul an, deciziile Consiliului JAI asupra intrării României în Schengen. În 
acest sens, respectiva vizită, cât şi mesajul adresat de către preşedintele Fred de Graaf au o deosebită însemnătate, nu 
numai pentru relaţiile, de orice gen, ale ţării noastre cu Olanda, cât şi asupra posibilităţii de aderare la spaţiul 
Schengen. 
"I-am spus şi colegului meu că, unoeri, o relaţie bună între parlamente înseamna şi punerea de presiune pe guverne 
pentru a obţine rezultatele pe care ni le dorim şi unii şi ceilalţi. (…) Cred că este foarte important să experimentăm 
şi astfel relaţiile între ţări şi parlamentele din UE, pentru că toţi citim rapoarte scrise foarte mari, dar cel mai bun 
mod de a cunoaşte prietenii este să îi întâlnesti, să vorbeşti cu ei şi să fii foarte onest cu privire la tot ce ne uneşte, 
dar ne şi desparte”, a declarat preşedintele Senatului olandez. 
Consider că este absolut necesar să venim cu toţii, parlamentarii români, în întâmpinarea acestei declaraţii.  
De la preluarea mandatului meu de deputat, am subliniat de nenumărate ori importanţa implicării noastre cât mai 
vizibile şi mai puternice si pe plan extern printr-o activitate cât mai susţinută, atât cu grupurile parlamentare din 
parlamentele statelor europene, cât şi cu europarlamentarii nostri din Legislativul european. 
Pe această cale, vă adresez dumneavoastră, stimaţi colegi, invitaţia de a ajunge la un consens asupra aspectelor 
esenţiale ce privesc România, nu numai în cadrul Uniunii Europene, cât şi pe plan mondial. 
Avem nevoie să fim recunoscuţi drept un stat stabil, care să poată să confere încredere partenerilor săi internaţionali 
şi care să îşi rezolve definitiv problema deficitului de imagine din cauza căruia, deseori, cetăţenii noştri cad victimă 
în alte ţări şi de acest lucru suntem şi noi, reprezentanţii Forului Legislativ român, pe deplin responsabili. 
Vă invit, pe această cale, stimaţi colegi, să ne unim eforturile în rezvolvarea problemei aderării la spaţiul Schengen a 
României şi, indiferent de grupul parlamentar din care facem parte sau comisia în care activăm, să creăm un Grup de 
iniţiativă parlamentară pentru refacerea şi promovarea imaginii României în lume. 
Vă mulţumesc şi ataşez acestei declaraţii politice scrisoarea deschisă pe care am adresat-o săptămâna trecută 
europarlamentarilor români cu privire la imaginea şi statutul cetăţenilor români în Marea Britanie, scrisoare la care vă 
invit sa vă alăturaţi. 
“Stimaţi colegi, 
doamnelor şi domnilor europarlamentari. 
În această săptămână, Marea Britanie, prin ministrul Muncii, a anunţat că este hotărâtă să înăsprească termenii de 
abordare a ajutoarelor pentru imigranţi. 
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Conform declaraţiilor oficialului britanic, Ian Duncan Smith, şi olandezii şi scandinavii ar susţine restricţiile şi 
măsurile de înăsprire pentru cei care ar imigra în aceste ţări doar pentru a beneficia de ajutoarele sociale oferite. 
Doamnelor şi domnilor europarlamentari români, în condiţiile în care, aşa cum bine ştiţi, imaginea ţării noastre, cât şi 
statutul cetăţenilor români în alte state sunt esenţiale, presa britanică a lansat o campanie tot mai susţinută împotriva 
românilor, iar statul britanic pregăteşte legi din ce în ce mai dure din cauza supoziţiei că vor trebui să facă faţă unui 
asalt de imigranţi români după data de 1 ianuarie 2014, vă îndemn să luaţi atitudine în privinţa celor mai-sus 
semnalate şi să sancţionaţi aceste măsuri în Parlamentul European pentru a îmbunătăţi imaginea României şi 
statutul cetăţenilor români prezenţi în Marea Britanie.” 
                                                   
 

Deputat , 
Ovidiu C. Iane 

*** 
 

Necesitatea perfecţionării legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor 
 

Stimaţi colegi, 
Societatea din ce în ce mai violentă în care trăim a determinat creşterea numărului de persoane care deţin 

permis de port-armă şi implicit a numărului infracţiunilor comise cu aplicarea armelor de foc. Numărul sporit de 
arme aflat în posesia cetăţenilor, face necesară recurgerea la reglementarea şi instituirea unui regim riguros al 
circulaţiei armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, în acest scop, impunându-se prevederea unui şir de restricţii şi 
interdicţii. Este alarmantă tendinţa utilizării armelor contrar destinaţiei lor speciale, fapt care nu este clar determinat 
prin reglementările prevăzute expres în lege. 

Uşurinţa cu care aproape orice cetăţean poate obţine un permis de port-armă, fie letală sau neletală, ar trebui 
să ne dea de gândit şi să ne determine să conştientizăm pericolul, la care noi toţi, suntem expuşi în fiecare zi din 
cauza acestui fapt. Nu trebuie să fii specialist pentru a-ţi da seama că şi un glonţ de cauciuc, tras de la o distanţă 
apropiată, poate crea leziuni grave, uneori chiar incompatibile cu viaţa. S-a ajuns în situaţia de a se face uz de arme şi 
într-o ceartă banală pentru un loc de parcare, iar acest lucru, din punctul meu de vedere este de netolerat.  

În plus, este necesară stoparea superficialităţii cu care sunt acordate permisele, şi aici mă refer în primul rând 
la avizele psihologice. Cine dă un astfel de aviz trebuie să răspundă în faţa legii în cazul în care sunt descoperite 
nereguli în ceea ce priveşte modul de acordare. În acest sens, aş vrea să readuc în atenţia dumneavoastră nefericitul 
eveniment petrecut în anul 2012 la coaforul din zona Dorobanţi, unde două persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte şase 
au fost rănite. În urma anchetei s-a ajuns la concluzia că inculpatul nu avea dreptul să deţină permis de port-armă 
întrucât suferea de afecţiuni psihiatrice.  
 Un alt pericol major pentru societate îl constituie armele de foc aflate în posesie ilegală. Statistica denotă 
faptul că majoritatea infracţiunilor săvârşite cu folosirea sau aplicarea armelor de foc, ori incidentelor cu implicarea 
acestora, sunt comise cu arme păstrate ilegal. În ultima perioadă, tot mai multe arme sunt introduse fraudulos în ţară, 
iar pentru acestea deţinătorii lor nu trebuie să răspundă în faţa nimănui nici pentru deţinerea lor şi nici pentru modul 
în care le folosesc. 
 În final, aş dori să evidenţiez încă o dată necesitatea perfecţionării legislaţiei privind regimul armelor şi 
muniţiilor pentru societatea civilă dar şi a unei mai bune conlucrări între instituţiile statului în vederea reducerii 
numărului infracţiunilor săvârşite prin utilizarea armelor de foc. 
 Vă mulţumesc! 

 
 

Deputat  
 Weber Mihai 

 
*** 
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Emilia Comișel – o viață dedicată cântecului popular românesc 
 
 
 

Stimați colegi parlamentari, 
Pe data de 28 februarie se împlinesc 100 de ani de la nașterea doamnei folclorului românesc, Emilia Comișel, 
profesor universitar doctor, etnomuzicolog de talie internațională, folclorist, membru al Uniunii Compozitorilor din 
România.  
S-a născut la Ploiești și a început studiile muzicale pentru vioară la vârsta de 7 ani, împreună cu tatăl său, cunoscutul 
institutor, profesor de muzică și dirijor de cor, Gheorghe Comișel.  
Încă din timpul studiilor universitare, la recomandarea profesorului, compozitorului și cercetătorului științific, 
Constantin Brăiloiu, fondatorul etnomuzicologiei românești, Emilia Comișel s-a dedicat studierii, cercetării și 
valorificării creațiilor muzicale populare din principalele zone etnofolclorice ale României, dar și din teritoriile 
locuite de românii din afara granițelor (Canada, Grecia, Italia, Albania, Franța, Iugoslavia, Bulgaria). 
Studentă energică, pasionată, disciplinată, mânată de aspirații înalte, a făcut primele studii de teren în Fundul 
Moldovei în 1928, în Drăguş, Transilvania, în 1929, şi în Runcu, Gorj, în 1930. Încă din tinerețe a rămas definitiv 
atașată de plaiurile vestice. A publicat nenumărate studii și cărți despre folclorul din ținutul Pădurenilor, Dobrogea, 
Vrancea, Moldova, Valea Timocului, Banatul Voievodinei și, nu în ultimul rând, zona Făgetului – Timiș, un ținut de 
suflet pentru domnia sa.  
Iubitoare a plaiului, portului și tradițiilor, a cules peste 9.000 de melodii, mărturii peremptorii ale geniului țăranului 
român. Mică de statură, veselă și plină de energie, călătorea neobosită prin cele mai îndepărtate și uitate colțuri ale 
țării, cu trenul, șareta, căruța sau pe picioare, pe arșiță sau prin ger, pentru a mai afla vreo comoară, ce sta gata să fie 
scoasă la lumină. Pe vreme aspră, știa că are cele mai mari șanse să găsească țăranul la casa lui, cu timp și dispoziție 
de cântat și povestit, de legănat lacrimi și doruri. Aceasta era marea ei fericire: să descifreze tainele şi expresivitatea 
artistică a sufletului românesc. 
Strălucit discipol al marelui Constantin Brăiloiu, Emilia Comișel a izbutit să publice întreaga sa operă în 8 volume. În 
paralel cu activitatea științifică, a fost și un eminent cadru didactic, inițial la Liceul Pedagogic din Ploiești, apoi a 
predat cursuri de folclor la Universitatea de Muzică București. 
I s-au decernat, de-a lungul carierei, ordine și medalii ale statului român, premii ale Academiei Române și distincții 
internaționale: ca membru al Societății Internaționale de Folclor din Londra, Paris, Basel (Elveția), trei premii ale 
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor și, în 2008, Marele Premiu al acestei prestigioase uniuni de creație. A fost 
numită cetățean de onoare al orașelor Ploiești și Făget – Timiș. 
Suflet mare și bun, a sprijinit debutul a numeroși interpreți de muzică populară cu talent și le-a ghidat pașii către 
atingerea gloriei profesionale. Nume cu sonoritate în folclorul de prim rang îi datorează poate netezirea drumului în 
viață, o încurajare la momentul oportun, repertoriul, costumele sau alte alegeri inspirate în carieră. În acest scop, al 
ajutorării și propulsării tinerelor talente, al diseminării gustului pentru folclor în rândul noii generații, s-a ocupat și de 
organizarea unor festivaluri și evenimente folclorice și de lansarea tinerilor cântăreți populari.  
O femeie cu o bogăție sufletească imensă, pe care am avut norocul și onoarea de a o cunoaște, a trăit extrem de 
modest și cumpătat. A suferit drama marilor oameni ai culturii românești, peste care contemporaneitatea așază praful 
uitării, încă din timpul vieții, odată ce bătrânețea neiertătoare îi izolează de tot ceea ce reprezintă  carieră, profesiune, 
viață activă.  
După o viață neobosită, a cărei constantă a fost o mare iubire față de oameni și față de muzica tradițională 
românească, a trecut în lumea cea veșnică, lăsând un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o și au prețuit-o. 
Stimați colegi, avem printre noi oameni mari, care slujesc cu demnitate și credință neamul românesc, care ne 
îmbogățesc cu inestimabile valori cămara sufletului, dar nu știm să îi apreciem în timpul vieții. După trecerea lor în 
neființă conștientizăm păcatul, dar trăim în continuare cu el. Peste toți și toate se va așeza cenușa timpului, în cele 
din urmă, dar e un sacrilegiu să nu le arătăm prețuirea și respectul cuvenit marilor nume ale culturii românești, atâta 
timp cât încă mai avem șansa de a-i avea printre noi. 
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Cu veșnică recunoștință, ne rugăm pentru ei, pentru odihna și pacea sufletului lor! 
 

Deputat  
Dorel Covaci 

 
*** 

 

Reorganizarea administrativa a Romaniei – o necesitate 

 

       Este clar pentru toti actorii implicati in sectorul politico-admistrativ romanesc ca procesul de regionalizare si 
descentralizare reprezinta una din mizele importante ale anului 2013, in vederea unei dezvoltari coerente si aunei 
absorbtii eficiente de fonduri europene. 

   Sunt sigur ca toti parlamentarii romani, indiferent de culoarea politica, vor oferi tot sprijinul si expertiza necesare 
ca acest proiect sa fie finalizat si implementat cat mai curand si sa  putem folosi rezultatele pentru programarea 
bugetara europeana 2014-2020. Dorinta noastra este sa finalizam in timp util ceea ce ne-am asumat prin programul de 
guvernare, astfel incat, la inceputul anului viitor, regiunile sa fie constituite si functionale. 

   Condamn ferm incercarile politicianiste ale unei parti a Opozitiei, care, in lipsa de idei si solutii alternative la 
actuala coalitie guvernamentala, incearca sa manipuleze opinia publica prin aruncarea in dezbaterea mediatica a unor 
teme false de discutie. 

   Procesul regionalizarii NU desfiinteaza unitati administrativ teritoriale, ba mai mult, vor rămâne şi toate autorităţile 
locale din prezent, respectiv primari, consilieri locali şi judeţeni. Probabil ca va exista un prefect regional, ca 
reprezentant al Guvernului in teritoriu, si vor apărea în plus nivelul consiliului regional şi al preşedintelui de regiune, 
dar asta se va stabili in urma dezbaterilor pe care le vom organiza cu expertii in domeniu, reunite intr-un Consiliu 
Consultativ. 

   Marota desfiintarii judetelor nu exista, iar cetateanul simplu nu are decat de castigat in urma acestui proces. 
Institutiile sunt aduse mai aproape de cetatean, si vor fi conduse de un management public flexibil, care va potenta 
resursele locale si regionale. Autonomia financiara e o necesitate la nivel de regiune, fiind singura care poate duce la 
dezvoltarea infrastructurii regionale , sa asigure coeziunea economica si sociala, sa elimine disparitatile economice si 
sa evite izolationismul etnic. 

   Am incredere ca desenarea noii structuri administrative a României va intra în discuţie în guvern în iulie, va fi 
transpusă în Constituţie şi supusă implicit referendumului în octombrie, urmând ca maximum o lună mai târziu noii 
preşdinţi de regiuni şi consilierii regionali să fie desemnaţi. 

 
Deputat 

Barbulescu Daniel-Ionut 

 

*** 

Justiţia este doar pentru justiţiabili! 
 
 

Independenţa Justiţiei este un deziderat declarat al clasei politice româneşti de ani de zile. Este un deziderat 
al oricărei democraţii! Şi nu este un deziderat doar aşa, cu care să se împopoţoneze unii sau alţii! Independenţa 
justiţiei este cea care dă încredere justiţiabilului că va avea parte de un proces cinstit şi de o sentinţă corectă! 
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În ultimul an, un anumit personaj a vorbit mereu despre independenţa justiţiei, dar s-a raportat la acest 
subiect strict din punct de vedere politic, uitând complet că rolul justiţiei nu este să aducă puncte politice, ci să facă 
dreptate oamenilor care apelează la sistemul judiciar. 

Pentru personajul în cauză justiţia înseamnă un anumit magistrat în fruntea Parchetului General şi un altul în 
fruntea CSM. 

Doar interese strict politicianiste! Poate că dacă personajul în cauză ar fi vorbit şi despre lipsa de încredere pe 
care mulţi dintre justiţiabili o au faţă de instituţiile din justiţie, atunci ar fi devenit puţin mai credibil. 

Nu a făcut şi nu va face acest lucru pentru că personajului nu-i pasă dacă oamenii nu-şi găsesc dreptatea la 
Tribunal, aşa cum nu i-a păsat de oameni când a hotărât să taie pensiile şi salariile. Este interesat doar cine va 
conduce Parchetul General, DNA şi CSM şi ameninţă, prin epistole, că dacă cei pe care îi vrea el nu vor fi numiţi mai 
repede, primul-ministru se va face vinovat de neintrarea României în Schengen. O minciună şi o tentativă ieftină de 
manipulare, în condiţiile în care România trebuia să adere deja la Schengen în urmă cu doi ani de zile, în timpul 
ilustrei guvernări Boc (PDL). 

Ceea ce este revoltător la acest nou serial epistolar este faptul că personajul pune, din nou, înaintea 
intereselor ţării, propriile sale interese, cu riscul de a face rău României. El este singurul care leagă aderarea 
României la Schengen de raportul MCV, chiar dacă nici o instituţie europeană nu face acest lucru! 
Revoltător este şi faptul că, România se bucură de sprijinul majorităţii statelor UE pentru aderarea la Schengen, 
printre care şi Franţa, în timp ce toţi cei care se opun aderării noastre fac parte din PPE. 

Poate că acest tip de revoltă i-a determinat pe judecătorii din cadrul Asociaţiei Magistraţilor din România să 
oganizeze marţi o grevă judecătorească, în semn de protest faţă de Consiliul Suprem al Magistraturii care refuză, de o 
lună de zile, să-i revoce din funcţii pe judecătorii Alina Ghica şi Cristi Dănileţ. 

Şi poate că tipul acesta de atitudine al magistraţilor va reuşi să-i dea de înţeles personajului că independenţa 
Justiţiei nu se clamează, ci se respectă şi că în lumea magistraţilor există suficient de multe persoane capabile să 
asigure şefia Parchetului General şi a DNA pentru o mai bună funcţionare a acestor instituţii cu scopul de a creşte 
credibilitatea în rândul justiţiabililor. 

 
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 

 
Declaratie politica cu ocazia vizitei presedintelui APCE, Jean-Claude Mignon 

 
Zilele acestea avem onoarea de a fi vizitati de catre una dintre  personalitatile marcante ale Europei, presedintele 
Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, dl Jean Claude Mignon. Vizita dl Mignon este una cu atat mai speciala 
deoarece este prima intalnire a domniei sale cu actuala formula a Parlamentului Romaniei.   
 
Acest eveniment diplomatic vine intr-un context foarte bun pentru relatiile externe ale Romaniei. Vizita dlui Mignon 
urmeaza unei succesiuni de intalniri bilaterale pe care primul ministru Victor Ponta le-a desfasurat in mai multe state 
ale Uniunii Europene, aratand astfel deschiderea Romaniei catre o politica externa activa. 
 
Presedintele Jean Claude Mignon este cunoscut ca un prieten al Romaniei si al romanilor, o persoana care s-a 
interesat constant de situatia tarii noastre.  Un astfel de moment extrem de important il reprezinta rezolutia prin care 
APCE, condusa de dl Mignon, a cerut Rusiei sa continue negocierile pentru returnarea Tezaurului. 
 
Vizita dlui presedinte Mignon este o dovada a deschiderii externe pe care Romania a aratat-o in ultimele luni de 
guvernare USL. Dupa o perioada de izolare pe plan european, in care lideri europeni notabili evitau tara noastra in 
deplasarile intreprinse, in mai putin de sase luni s-au realizat intalniri bilaterale ale Romaniei cu state insemnate din 
Europa, precum Italia sau Franta.  
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Dl Jean Claude Mignon a demonstrat de-a lungul timpului o disponibilitate catre dialog si o atitudine echilibrata fata 
de politica din Romania. Suntem onorati ca domnia sa a ales sa intreprinda aceasta vizita in tara noastra, una pe care 
o consider marcanta, atat pentru relatiile statul roman cu APCE, cat si pentru imaginea Romaniei in plan european.  
 
Ma simt personal onorata de intalnirea avuta ieri cu domnul Mignon, in calitate de membru al comisiei de afaceri 
europene.  
 
Romania a sustinut si va sustine actiunile APCE in incercarea de a democratiza spatiul Est European, in principal 
prin experienta pe care statul roman a capatat-o ca urmare a tranzitiei de la un regim totalitar pana la aderarea la 
Uniunea Europeana. Prin urmare, in Romania APCE are un partener de baza in Europa de Est, un promotor al 
principiilor democratice.  
 
De altfel, in cadrul discutiilor avute cu domnul Mignon am subliniat faptul ca, in problema transnistreana, Romania 
considera ca orice masura care va fi luata trebuie sa tina cont de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii 
Moldova, plecand de la frontierele recunoscute international. De asemenea, am adaugat faptul ca Romania urmareste 
cu interes si preocupare problema asigurarii dreptului la educatie si in general situatia drepturilor omului in regiunea 
transnistreana. O atentie particulara consider ca trebuie acordata normalizarii activitatii scolilor cu predare in grafica 
latina din regiunea amintita.  
 
In final, as vrea sa subliniez si insemnatatea pe care Romania o acorda unei viitoare cooperari stranse cu Adunarea 
Parlamentara a Consiliului Europei, cooperare care speram sa fie una benefica pentru ambele parti.  
 
 
 

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

Absorbţia fondurilor europene 

  In cei 6 ani care s-au scurs din exerciţiul bugetar şeptenal al Uniunii Europene, nici 
unul dintre guvernele Romaniei, care au avut la dispoziţie bani europeni, nu a reuşit să valorifice cat de 
cat această resursă financiară deosebit de preţioasă.  S-a spus, uneori superficial şi cu răutate, altă dată 
pe bună dreptate că, deşi sunt fonduri nerambursabile, aceşti bani nu prezintă interes pentru că din ei nu 
se poate fura. Cauzele, fie obiective fie subiective, sunt insă mult mai diverse şi mai serioase.  

  Fiind la inceputul unui nou ciclu de guvernare nu este lipsit de importanţă să fixăm mai bine 
situaţia in care ne găsim la ora actuală in acest domeniu, ceea ce ne va permite să punem intr-o lumină 
corectă atat eşecurile de pană acum cat şi eventualele reuşite din acest an şi din cei următori. Iată in 
căteva cuvinte cum stă situaţia: 

  Romania plăteşte anual 1,3-1,5 miliarde de euro sau aproximativ 1% din PIB-ul său la bugetul Uniunii, suma 
plătită pană acum insumand puţin peste 8 miliarde de euro; cu alte cuvinte, intre 2007 si 2013, Romania va contribui 
cu maximum 10 miliarde de euro, si ar putea primi in schimb peste 30 de miliarde. Per total, intre 2007 si 2012, am 
contribuit cu 8,36 miliarde şi am primit 11,33 miliarde, de unde rezultă o diferenţă de 3 miliarde euro.In acest fel se 
poate argumenta că ţara noastră este o beneficiară netă de fonduri europene, spre deosebire de marii contribuitori care 
primesc mai puţin decat contribuţia lor la bugetul Uniunii. In şeptenalul 2007-2013, UE ne-a pus la dispozitie circa 
33 miliarde de euro,, respectiv 5,5 miliarde pe an, aici fiind cuprinse  fondurile structurale, in valoare de aproape 20 
de miliarde şi cele pentru agricultura si dezvoltare rurală. Cum am afirmat mai sus, marea problemă şi blamul asupra 
guvernelor de pană acum se reţin in gradul extrem de redus de absorbţie, abia o treime dintr-un total de 33 de 
miliarde de euro. Efectele pozitive ale acestor - cei mai ieftini bani – nu se simpt in viaţa romanilor deoarece 
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diferenţa anuală dintre cat dam şi cat primim este foarte redusă. De exemplu, anul trecut, in 2012, am primit doar un 
plus de 313 milioane de euro. Aici este vorba de sumele brute, pentru că la o analiză mai aprofundată se poate să 
descoperim că romanii sunt nevioiţi să facă cheltuieli suplimentare pentru accesarea banilor europeni şi care nu sunt 
luate in considerare la decontare, ceea ce ar face şi mai inconsistentă diferenţa dintre cat am luat şi cat am dat, ca să 
nu mai vorbim de proasta plasare a unor investiţii.  
 Din acest punct de vedere, autorităţie romaneşti cu răspunderi in domeniu sunt codaşele Uniunii Euopene, 
chiar şi in comparaţie cu vecinii noştri bulgari. Astfel, cu referire strict de fondurile structurale (fără agricultură şi 
dezvoltare rurală), Romania a inregistrat la sfarşitul anului trecut, un grad efectiv de absorbţie de 11,5% (2,3 miliarde 
din 20 de miliarde), iar Bulgaria mai mult decat dublu, cu un grad de absorbţie de 26,7%. In 2012, in timp ce 
Romania sporit gradul de absorbţie cu 5,9 puncte procentuale, Bulgaria a reuşit o creştere de 8,5 puncte procentuale. 
 Cu toate aceste neimpliniri de pană acum, fondurile europene constituie o resursă extraordinar de importantă 
pentru noi căreia trebuie să-i acordăm un tratament de excepţie. Acesta este motivul pentru care consider că absorbţia 
fondurilor europene constituie provocarea numărul unu şi proba cea mai elocventă a capacităţii actualului guvern. 
 In aceste condiţii mi se par absolut fireşti ţintele mobilizatoare1, dar posibil de atins cu un efort deosebit, pe 
care actualul Guvern şi le-a fixat prin bugetul de stat şi prin măsurile  luate pentru asigurarea realizării obiectivelor de 
a urca absorbţia fondurilor europene la 50% in acest an şi la 80% pană in 2015. 
 Am toată increderea că Guvernul Ponta  şi Ministerul Fondurilor Europene, prin domnul ministru Eugen 
Teodorovici, care am constatat că a dispus déjà o serie de măsuri in sistemul intern şi demersuri la autoritătile UE, 
vor găsi in continuare resursele umane, manageriale şi politice suplimentare pentru a debloca cat mai repede 
desfăşurarea tuturor programelor finanţate cu bani europeni, blocate din vina foştilor guvernanţi şi de a pune in 
funcţiune noul dispozitiv uman şi administrativ prin care banii din fondurile europene, care au rămas de cheltuit din 
bugetul anterior şi cei care vor veni prin bugetul 2014-2020, să poată contribui din plin la dezvoltarea Romaniei şi la 
imbunătăţirea calităţii vieţii concetăţenilor noştri. 

Deputat  

Mihaita Gaina 

*** 

Uniunea Europeană şi problema şomajului in randul tinerilor 
 Prin prezenta declaraţie doresc să mă alătur domnului Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului 
European şi să salut iniţiativa sa de a pleda ca, La aprobarea Bugetului Uniunii Europene, domnul Herman Van 
Rompuy, Preşedintele Consiliului European, a susţinut cu autoritatea funcţiei şi a personalităţii sale să fie alocate, 
citez, “mai multe miliarde de euro” pentru o nouă iniţiativă de reducere a şomajului in randul tinerilor din statele 
Uniunii. 
 Prin prezenta declaraţie doresc să mă alătur inaltului oficial european şi să salut iniţiativa sa, nu numai de a 
pleda pentru o cauză, deopotrivă, nobilă, oportună şi urgentă, dar şi de a intreprinde acţiuni prin care să se reducă 
şomajul tinerilor, in prezent foarte ridicat, in multe satea ale Uniunii.  
 Stimaţi colegi, sunt sigură că sunteţi de acord cu mine asupra faptului că tinerii in căutarea unui loc de muncă 
din Romania dar şi din toate statele membre ale UE merită şi trebuie să se bucure de cat mai multe astfel de inţiative 
care să le mărească şansele de a găsi un loc de muncă pe măsura competenţelor acumulate şi a aspiraţiilor lor de 
afirmare profesională.  
 Preşedintele Consiliului European a afirmat marţi 5 febuarie anul curent că la reuniunea Consiliului din zilele 
de 7-8 februarie, dedicată negocierilor pe Bugetul şeptenal al UE ( 2014-20210), va propune alocarea mai multor 
miliarde de euro pentru acţiuni de combatere a şomajului in randul tinrtilor.  In legătură cu inţiativa sa, iată ce afirma 
Van Rampuy intr-un comunicat transmis in 6 februarie a.c., către toate cele 27 de guverne naţionale şi către ceilalţi 
oficiali ai Uniunii: 
 "Negocierile pe buget sunt întotdeauna dificile, de durată şi pot părea dure din afară şi uneori chiar şi din 
interior. În aceste negocieri am devenit prea absorbiţi de micile detalii încât se pierde imaginea de ansamblu (...) 
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Pentru mine, imaginea de ansamblu este aceasta: în primul rând bugetul trebuie să ne ajute să rezolvăm cele mai 
urgente probleme. Şomajul în rândul tinerilor este acum cea mai mare provocare în Europa. De aceea, joi, voi 
propune o nouă iniţiativă privind locuri de muncă pentru tineri în valoare de mai multe miliarde de euro"2. 
 Ca deputat al unui partid social-democrat sunt intrutotul de acord că problema şomajului in randul tinerilor 
trebuie să fie o prioritate guvernamentală şi legislativă şi ii multumesc preşedintelui Consiliului European că ne –a 
pus in faţă cu atata convingere această problemă socială. Aceasta, cu atat mai mult cu cat el a adăugat că aceşti bani 
vor fi îndreptaţi spre regiunile cele mai afectate de şomajul în rândul tinerilor. Evident că Spania, Grecia şi 
Portugalia vor fi avute in vedere daca ţinem cont că in ianuarie 2013 peste 6 milioane de spanioli erau in căutarea 
unui loc de muncă, iar şomajul in randul tinerilor in Grecia si Spania trece de 25%, unele date vorbesc chiar de peste 
50% cu referire la tinerii care au absolvit studiile in ultimii trei ani.  
 După cum ştim, cu fonduri pentru resursele umane nu a fost şi nu este ocolită nici ţara noastră. In bugetul 
pentru anii 2007-2013, Romania a avut la dispoziţie bani europeni din Fondul Social şi pentru programele 
operaţionale din domeniul resurselor umane, mult discutatele şi blocatele POSDRU, dar, fie nu le-am accesat decat in 
mică măsură, fie le-am risipit pe acţiuni fără efecte pozitive pe piaţa ocupării forţei de muncă. De aceea consider că 
in acest domeniu trebuie realizate mai multe analize, dezbateri şi elaborate programe care să conducă efectiv la 
ocuparea tinerilor.   Intr-adevăr, are dreptate domnul Herman Van Rompuy, sunt necesare multe miliarde de euro 
alocate pentru crearea de noi locuri de muncă. Mai ales dacă avem in vedere deviza partidelor de stanga  – locuri de 
muncă mai multe şi mai bune  şi ştiind că pentru crearea unui loc de muncă sunt necesare investiţii de circa  10-15 
000 de euro. "Bugetul european trebuie folosit pentru acest tip de problematici sociale. Ar fi o dovada de 
solidaritate", a punctat recent şi domnul  Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, referindu-se la cei 
25 de milioane de tineri din UE fără un loc de muncă. 
 La nivel global, datele statistice vorbesc de circa 75 de milioane de tineri fără un loc de muncă. In privinţa 
şomajului la noi in ţară, ultimile date arătau că numărul şomerilor a crescut în decembrie 2012. Astfel că aproape 
500de mii de persoane apte şi in cătare de lucru pe piaţa muncii de la noi nu aveau sau nu găseau un loc de muncă. 
 Totodată, preşedinte Consiliului European, domnul Herman Van Rampuy, a arătat, cu ocazia negocierilor 
privind Bugetul Uniunii Europene aferent perioadei 2014-2020, că trebuie prioritizate cheltuielile pentru 
cercetare, inovare şi educaţie, care reprezintă motorul creşterii economice şi crearea de noi locuri de muncă. 
In cuvintele oficialului european ideea este că “trebuie să maximizăm potenţialul de creştere economică şi creare 
de locuri de muncă din toate instrumentele noastre, de la Coeziune până la Agricultură. Avem nevoie de mai 
multă valoare adăugată pentru banii alocaţi", a arătat Van Rompuy. 
 Bugetul Uniunii Europene se distribuie in multe domenii prioritate precum şi către fiecare din cele 27 de 
state membre, (din exerciţiul bugetar care incepe cu  2014 vor fi 28 cu Croaţia), aşa că nu este uşor de găsit un 
echilibru la care să adere toţi participanţii indreptăţiţi la o felie din caşcaval. In acest context trebuie să fim de acord 
cu preşedintele Consiliului European care a subliniat că bugetul UE este un compromise şi pentru a se ajunge la 
acesta toţi liderii europeni trebuie să fie pregătiţi să cedeze şi să facă alegeri în acest sens."După ce vom avea un 
acord la Consiliul European, trebuie să obţinem o înţelegere finală şi cu Parlamentul European. Şi aici trebuie să fim 
cu toţii pregătiţi să facem compromisuri. Pentru că aşa funcţionează Europa", a  punctat Van Rompuy in comunicatul 
precizat mai sus. Deocamdată la nivelul Consiliului s-a ajuns la un compromise, rămane incertă atitudinea şi decizia 
Parlamentului European. Eu sunt optimist in privinţa aprobării unui buget care să aducă un aport mai susbstanţial 
pentru ţara noastră. 
 Personal constat o atitudine mai pertinentă la situaţia actuală şi la soluţiile de creştere a domnului Rampuy, 
pentru că ne reamintim pledoariile sale anterioare pentru austeritate. Nu mai departe de precedentul Consiliu 
European din noiembrie dedicat negocierilor pe cadrul financiar multianual 2014-2020, cand Van Rompuy a solicitat 
o tăiere drastică a bugetului Uniunii  şi a obţinut o reducere de 75 de miliarde euro faţă de propunerea iniţială a 
Comisiei Europene. Pană la urmă s-a ajuns ca bugetul total să fie de 973 de miliarde de euro, echivalentul a 1.01% 
din PIB-ul European şi de douăzeci ori mai mare ca veniturile din bugetul de stat al Romaniei pentru anul 2013. 
 Chiar şi Preşedintele Romaniei,Traian Băsescu se aliniase la opinia pro-austeritate cand declara, la finalul 
acelei reuniuni, că s-a stabilit că vor trebui obţinute la următorul Consiliu alte soluţii de compromis pentru o reducere 
de încă 30 de miliarde de euro faţă de această cifră. 
 In această problemă inclin să dau dreptate Premierului Victor Ponta care a precizat că in discuţiile privind 
bugetul UE, obiectivul României e să piardă cât mai puţin din suma convenită iniţial de 48-46 de miliarde euro3 şi că 
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misiunea reprezentantului Romaniei la Consiliul Europei era obţinerea unei sume cat mai consistente pentru 
proiectele de coeziune şi de dezvoltare prezente in Programul de guvernare al USL. Deocamdată, ni s-au repartizat 
doar 39,5 miliarde de euro şi rămane să vedem cum vom ieşi din dezbaterile din Parlamentul European. 

Deputat 

Violeta Tudorie 

          
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Eradicarea traficului de persoane 
 
Stimate domnule ministru, 
 
România s-a confruntat de nenumărate ori cu problema traficului de persoane, fiind identificată şi ca un punct de 
tranzit pentru acest fenomen, victimele, de cele mai multe ori minore, ajungând, prin ţara noastră, în ţări ale Uniunii 
Europene, acest fenomen fiind cu atât mai intens din momentul în care România a devenit membră a Uniunii 
Europene, iar călătoriile au devenit mai facile. 
 
 
 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicați situaţia statistică a minorilor şi a 
femeilor, victime ale traficului de persoane, între anii 2009-2012, cât şi strategia pe care intenţionaţi să o aplicaţi în 
vederea reducerii şi eliminării traficului de persoane din şi prin România. 
 
Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Situaţia bolnavilor de tuberculoză din România 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Tuberculoza înseamnă nu numai tratamente costisitoare şi neplăcute, dar şi izolarea socială cu consecinţe emoţionale 
puternice, la nivel mondial, această boală reprezentând, dintre bolile infecţioase, a doua cauză a mortalităţii, după 
HIV. 
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Statisticile arătă că, în ţara noastră, în fiecare zi, trei copii sunt diagnosticaţi cu TBC, în timp ce alţi patru îşi pierd 
viaţa, România, alături de Rusia, Ucraina, Uzbekistan şi Kazahstan, însumând mai mult de jumătate din numărul 
îmbolnăvirilor de tuberculoză din  
 
 
această regiune şi, se pare, ocupând şi primul loc în Uniunea Europeană în privinţa îmbolnăvirilor de tuberculoză. 
Un aspect şi mai delicat al acestei boli îl reprezintă tuberculoza multidrog rezistentă ca urmare a medicaţiei incorecte, 
a nerespectării sau renunţării la tratament fără indicaţia medicului, de cele mai multe ori, din cauza necesităţii ca 
bolnavul să reintre în circuitul de muncă, existând aici şi aspecte sociale ce trebuie armonizate pentru un ajutor 
eficace acordat bolnavului de TBC. 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicați situaţia statistică a îmbolnăvirilor de 
tuberculoză în perioada 2009-2012, defalcat pe ani, stări- primară şi recidivă- categorii de vârstă, sociale, sex şi 
reprezentare teritorial-administrativă, respectiv judeţe, locul ocupat de România în Uniunea Europeană în privinţa 
îmbolnăvirilor de tuberculoză, gradul de eficienţă a Programului Naţional de Control al Tuberculozei, costul unui 
tratament pentru un astfel  de pacient depistat în stare primară, cât şi costul unui tratament pentru un tratament în 
condiţiile de recidivă. 
 
Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 
 

Deputat  
Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Remus Pricopie, ministrului Educaţiei Naţionale  

Combaterea şi diminuarea riscului de abandon şcolar în mediul rural din judeţul Vaslui 

 Stimate Domnule ministru, 

În ultimii ani, constatăm o creştere alarmantă a cazurilor de abandon şcolar mai ales în randul copiilor care 
provin din mediul rural. Rata abandonului scolar în România se afla la cel mai ridicat nivel în rândul statelor membre 
ale Uniunii Europene, judeţul Vaslui situându-se pe unul din locurile fruntaşe în ceea ce priveşte amploarea acestui 
fenomen, datorat unor factori care ţin de climatul familial dar si de nivelul financiar al familiilor din care provin 
aceşti copii.  

Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicaţi strategia şi programele 
ministerului pe care-l coordonaţi în vederea diminuării acestui fenomen îngrijorător, care are efecte nefaste atât 
asupra copilului şi familiei acestuia, cât şi asupra întregii societăţi româneşti.  

Solicit răspunsul în scris.        

Vă mulţumesc,  

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

România, ţară exportatoare, NU importatoare 
 
Stimate domnule ministru, 
 
De la „grânarul Europei”, sintagmă care, acum, pare desuetă şi chiar ridicolă, România a trecut la stadiul în care 
importurile sunt mult mai numeroase decât exporturile, în timp ce zone întregi rămân, din varii motive, necultivate. 
Deşi beneficiază de un potenţial cu care nu multe ţări se pot mândri şi deţinea statutul de exportator net de produse 
agricole, ţara noastră a devenit tributară  
 
 
 
 
 
consumului de bunuri produse în alte ţări, fiind importator net de produse agricole. 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicați suprafaţa totală a terenurilor agricole 
necultivate din România, suprafaţa pe judeţe a terenurilor agricole necultivate, precum şi strategia pe care intenţionaţi 
să o aplicaţi în vederea transformării României dintr-o ţară importatoare într-una exportatoare. 
Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 
 

Deputat  
Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului Dan Nica, ministrul pentru Societatea Informațională 
 
 

Combaterea terorismului informatic 
 
 
Stimate domnule ministru, 
La sfârşitul anului trecut, Biroul ONU de luptă împotriva drogurilor şi criminalităţii (ONUDC) a publicat un raport al 
cărei scop a fost acordarea de  ajutor şi sfaturi statelor aflate în lupta împotriva celor care utilizează Intenetul pentru 
planificarea unor atacuri. 
Astfel, respectivul raport oferă o mai bună percepţie asupra  modului în care teroriştii utilizează Internetul, 
intenţionând şi creşterea gradului de cooperare internaţională pentru "răspunsuri eficiente aduse de către justiţia 
penală acestei provocări transnaţionale". Totodată, se vizează şi dezvoltarea legislaţiilor naţionale pentru combaterea 
activităţii  
 
teroriste de natură informaţională cu garanţia respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. 
Trebuie menţionat şi faptul că, în privinţa terorismului informatic sau ciber-terorismului, există numeroase definiţii 
acordate fenomenului, dar şi numeroase exemple precare de terorism informatic, aşa cum a reieşit şi din seminarul 
NATO desfăşurat în perioada 26-29 septembrie 2010, la Kiev, la care s-a subliniat absenţa unei definiţii unitare, dat 
fiind faptul că una prea strictă ar risca să excludă majoritatea faptelor ce intră în această categorie, pe când o definiţie 
prea largă ar include majoritatea faptelor ce intră în mod normal în categoria criminalităţii informatice propriu-zise. 
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Atacul informatic menit să perturbe sau să întrerupă funcţionarea unor sisteme informatice şi reţele, necesitatea ca 
sistemele şi reţelele ţintă să facă parte din infrastructura critică - cu impact asupra vieţii normale şi/sau a economiei, 
situaţia în care întreruperea sau perturbarea să aibă rezultate vizibile grave sau să creeze o stare de pericol cu posibile 
urmări grave social sau economic, existenţa unei motivaţii politice a unui astfel de atac în numele unei ideologii sau 
agende politice cu intenţia de a crea panică, pericol public, sau să intimideze ar reprezenta câteva elemente definitorii 
ale terorismului informatic. 
Statele membre ale Consiliului Europei au redactat, în 2001, "Convenţia asupra criminalităţii cibernetice", ca, în 
2003, să se semneze "Protocolul Adiţional pentru Convenţia asupra criminalităţii cibernetice, privind incriminarea 
actelor de natură rasială şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice", protocol semnat şi de către ţara 
noastră. 
Printre reglementările celor două acte se numără accesul ilegal la un sistem informatic, interceptarea ilegală a 
transmisiilor informatice, falsul informatic, frauda informatică, pornografia infantilă pe Internet, violări ale 
drepturilor de proprietate şi alte drepturi conexe etc.  
 
 
România se confruntă şi ea cu terorismul informatic, deşi a transpus aceste directive europene prin Legea 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei şi exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, mai exact, prin Titlul III al Cărţii I (Prevenirea şi combaterea 
criminalităţii informatice, art. 34 - 67). 
Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile pe care România le 
întreprinde în privinţa terorismului informatic în conformitate cu tendinţele şi legislaţia mondială, care este numărul 
de infracţiuni privitoare la terorismul informatic din ţara noastră în anul 2011, respectiv 2012, numărul acestor 
infracţiuni aflate pe rol şi soluţionate până în acest moment, cât şi locul pe care se situează România în topul 
european şi mondial al infracţiunilor de tipul terorismului informatic. 
 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
Ovidiu Cristian IANE 

 
*** 

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Strategia economică pentru creşterea numărului de 
 locuri de muncă în România 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Una din problemele cele mai mari cu care ţara noastră se confruntă este aceea a insuficienței locurilor de muncă, 
factorul determinant pentru dezvoltarea şi sustenanța oricărui stat.  
Din păcate, alături de aspectele sale specifice şi de politica economică mai mult decât precară a ultimilor ani, 
România a fost afectată din acest punct de vedere şi de criza economică care a creat un imens deficit al locurilor de 
muncă, conducând, automat, la scăderea nivelului de trai.   
Conform datelor Institutului de Statistică din România, în 2012, s-au creat, din economie, aproximativ 100 000 de 
locuri de muncă.  
 
Este binestiut faptul că economia reprezintă factorul vital în orice stat, fiind “motorul” care asigură, dar şi dezvoltă 
piața muncii. 
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Domnule ministru, având în vedere aceste aspecte şi necesități, vă rog să îmi comunicați care este strategia 
ministerului pe care îl conduceţi în privinţa creării de noi locuri de muncă în România. 
 
Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc, 
Deputat  

Ovidiu Cristian IANE 
 

*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 
 

 

 Declaraţii politice 
 
 

Un obiectiv important pentru guvernul USL: Autostrada Comarnic-Braşov 
 

 Stimaţi colegi, 
Faptul că autostrada Comarnic-Braşov este unul dintre cele mai importante obiective pe care Guvernul USL 

le-a marcat ca fiind absolut necesare de realizat cât mai curând posibil este confirmat de recentele declaraţii ale 
Premierului Ponta, care a recomandat miniştrilor din cabinetul său, dar şi instituţiilor abilitate, să găsească cele mai 
rapide soluţii pentru deblocarea licitaţiei.  

Finalizarea autostrăzii Comarnic-Braşov este unul dintre proiectele pe care Guvernul USL le-a avut în vedere 
încă din programul de guvernare.  

Dezvoltarea temeinică a infrastructurii este un deziderat care n-ar trebui să lipsească din nicio listă de 
priorităţi a unui guvern responsabil! Din păcate, acest lucru nu a fost transpuns din vorbe în fapte şi de către foştii 
guvernanţi, cei atât de lăudaţi şi premiaţi, la scenă deschisă, de către preşedintele Băsescu!  

Îmi amintesc cum, în campania electorală din 2008, domnii Stolojan şi Berceanu le promiteau românilor sute 
de mii de km de autostrăzi, dar din momentul intrării lor la guvernare, au uitat subit ceea ce au promis, iar România 
s-a ales numai cu blocaje şi pagube în acest sens!  

Autostrada Comarnic-Braşov a rămas doar la stadiul de proiect şi din cauza fostului ministru al trasporturilor, 
domnul Radu Berceanu, care a refuzat în 2009 să aprobe demararea procedurilor de licitaţie şi semnarea contractului, 
neluând niciun moment în considerare faptul că acest proiect, dus la timp până la finalizare, ar fi fost nu numai o gură 
de oxigen pentru turismul din judeţele Prahova şi Braşov, dar şi un motiv în plus - unul temeinic chiar -, pentru a 
putea spori substanţial atractivitatea acestor judeţe pentru potenţialii mari investitori! 

Încă de la începutul acestui an, actualul premier, domnul Victor Ponta, a cerut insistent gasirea unei soluţii, 
eventual în instanţă, pentru reluarea licitaţiei autostrăzii Comarnic-Braşov, considerând, pe bună-dreptate, că aceasta 
a fost iar suspendată "pentru Sfântul Aşteaptă" de către Consiliul de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Guvernul USL nu-şi bazează guvernarea pe promisiuni deşarte, ci chiar încearcă din răsputeri să mişte aceste 
proiecte atât de vitale pentru dezvoltarea ţării şi  doreşte, ca până la sfârşitul lunii februarie, să fie reluate procedurile 
pentru autostrada Comarnic-Braşov şi să se anunţe precalificarea. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 

Mihai Donţu 

 

*** 

 
Congresul PNL, succes al unei conduceri liberale puternice, credibile şi performante 

 
Alături de peste 1.500 de delegaţi din întreaga ţară, am participat, la sfârşitul săptămânii trecute, împreună cu 

mai mulţi membri ai Filialei PNL Constanţa, la Congresul Partidului Naţional Liberal, organizat în Bucureşti, la 
Palatul Parlamentului.  
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Evenimentul a reprezentat un moment de bilanţ, firesc după desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare de 
anul trecut, pe de o parte, dar şi de reafirmare a unor noi obiective şi direcţii de acţiune, în noul context politic, pe de 
altă parte. Prin rezultatele pe care le-a obţinut atât la alegerile locale, cât şi la cele parlamentare, catalogate drept cele 
mai bune din istoria sa postdecembristă, Partidul Naţional Liberal s-a consacrat definitiv ca cel mai mare partid de 
dreapta de pe scena politică. 

Drept urmare, Congresul PNL din 22-23 februarie a.c. a avut ca principală miză modificarea statutului, astfel 
încât structurile de conducere să corespundă transformării partidului într-unul mare, puternic. Astfel, noua echipă 
aleasă de delegaţii prezenţi la Congres este, într-adevăr, cea mai credibilă, mai performantă şi mai puternică posibil.  

În ciuda celor care pe la anumite posturi de televiziune sau în anumite ziare se lamentau aducând fel de fel de 
critici conducerii liberale, dar şi a unor dispute care vizau deturnarea Congresului, putem spune că PNL a ieşit, după 
evenimentul din 22-23 februarie, întărit şi mult mai puternic.  

Reconfirmat la şefia partidului cu peste 90 la sută din voturile celor prezenţi la Congres, Crin Antonescu a 
spulberat contestaţiile din interior. Parcă anticipând rezultatul, niciunul dintre criticii săi nu l-a mai atacat direct, 
preferând ca, în ciuda provocărilor, să abordeze subiecte legate de modificarea Constituţiei ori promovarea tinerilor 
pe scena politică autohtonă.  

Partidul Naţional Liberal este astăzi cel mai mare partid de dreapta din România şi reafirmă ca obiectiv 
strategic pe termen lung reconstrucţia dreptei autentice, bazată pe valori şi nu derivată din conjuncturi şi contrazisă de 
acţiunea politică. În intervalul scurs de la precedentul congres, PNL şi-a depăşit irevocabil nu numai condiţia de 
partid mic, exprimată într-o marjă procentuală restrânsă, ci şi tipul de atitudine şi mentalitate care îl ţinea blocat la un 
nivel de reprezentare incongruent cu forţa şi angajamentului său. 

Pe de altă parte, nu pot să închei fără să amintesc faptul că acest Congres reprezintă şi un câştig important 
pentru Filiala Constanţa a Partidului Naţional Liberal, aceasta având, pentru prima oară în istoria sa, doi reprezentanţi 
în conducerea centrală a partidului. 

 
Deputat 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
 

 
 

PNL, prin acţiunile sale diplomatice, susţine intensificarea eforturilor Guvernului USL  
de aderare a României la spaţiul Schengen 

 
Stimaţi colegi, 

În contextul intensificării eforturilor de aderare a României la Spaţiul Schengen, Preşedintele liberal al 
Senatului, domnul Crin Antonescu i-a făcut o invitaţie oficială Preşedintelui Senatului Olandei, domnul Fred de 
Graaf, care a efectuat, astfel, săptămâna trecută,  între 21 şi 23 februarie, o vizită oficială la Bucureşti. 
În calitate de Preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Olanda am participat şi eu la întâlnirea oficială care 
a avut loc vineri dimineaţă, între domnul Fred de Graaf şi domnul Crin Antonescu. 

Având în vedere faptul că în luna decembrie Consiliul European a făcut o solicitare adresată Consiliului JAI, 
ca la reuniunea din 7 martie să analizeze luarea unei decizii privind intrarea României şi Bulgariei în Schengen, 
consider că, atât Guvernul României cât şi parlamentarii USL trebuie să depună toate eforturile diplomatice necesare 
pentru ca ţara noastră să poată primi în curând un răspuns favorabil în acest sens. 

De aceea, cred că răspunsul pozitiv al Preşedintelui Senatului Olandei, domnul Fred de Graaf, la invitaţia 
Preşedintele Senatului, domnul Crin Antonescu, poate fi încadrat, în acelaşi timp, şi în categoria unui important 
demers de consolidare a relaţiilor bilaterale dintre România şi Olanda, din partea celor doi oficiali, ţinând cont şi de 
importanţa şi potenţialul relaţiilor economice dintre cele două ţări - Olanda fiind primul investitor străin din 
economia României.   

În acest context, consider că aprecierile publice ale celor doi preşedinţi - cel al Senatului Olandei şi cel al 
Senatului României - clarifică unele aspecte, puse anterior sub semnul întrebării.  

Astfel, Preşedintele Senatului Olandei, domnul Fred de Graaf, a declarat, vineri, după întrevederea pe care 
am avut-o împreună cu Preşedintele Crin Antonescu, următoarele: "I-am spus şi colegului meu că uneori o relaţie 
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bună între parlamente înseamnă şi punerea de presiune pe guverne pentru a obţine rezultatele pe care ni le dorim şi 
unii şi ceilalţi".  

De asemenea, domnul Fred de Graaf a subliniat că dincolo de citirea unor "voluminoase rapoarte scrise", în 
relaţia dintre cele două ţări este importantă şi întâlnirea oficialilor şi discutarea onestă a punctelor comune şi diferite 
de vedere: "Cred că este foarte important să experimentăm şi astfel relaţiile între ţări şi parlamentele din UE, pentru 
că toţi citim rapoarte scrise foarte mari, dar cel mai bun mod de a cunoaşte prietenii este să îi întâlneşti, să vorbeşti cu 
ei şi să fii foarte onest cu privire la tot ce ne uneşte, dar ne şi desparte". 
Precizez faptul că domnul Preşedinte Crin Antonescu i-a răspuns omologului olandez că atât Guvernului României, 
cât şi majoritatea parlamentară de la Bucureşti au "determinarea şi voinţa politică" pentru ca România să răspundă 
"tuturor exigenţelor" privind subiectul aderării la Spaţiul Schengen.  
 

Deputat  
Andrei Gerea 

 
*** 

 
 
 

 
Reducerea substanţială a evaziunii fiscale - o provocare majoră, dar şi un  

deziderat asumat temeinic de către Guvernul USL 
 
 
 

        Stimaţi colegi, 
 

Încă de la preluarea guvernării de către USL în mai 2012, una dintre cele mai importante bătălii pe care ni 
ne-am asumat-o este reprezentată de cea împotriva evaziunii fiscale.  

În acest sens, Guvernul USL doreşte găsirea celor mai bune şi rapide soluţii care să contribuie, în cel mai 
scurt timp, la eficientizarea sistemului de colectare a taxelor şi impozitelor şi, implicit, la reducerea semnificativă a 
evaziunii fiscale.  

Având în vedere faptul că, din păcate, România se află în coada listei ţărilor europene în ceea ce priveşte 
ponderea colectării taxelor şi impozitelor în PIB, dar şi faptul că guvernele Boc-Băsescu nu au luat niciun fel de 
măsuri pertinente, care să conducă la rezultate vizibile în acest domeniu, Guvernul USL face acum paşi importanţi 
pentru a putea schimba aceste lucruri!  

Guvernul USL are în momentul de faţă în lucru un proiect amplu, prin care va fi iniţiată o reorganizare, dar şi 
o regândire importantă a structurilor fiscale, precum şi a sistemului de colectare a veniturilor bugetare. 

Astfel, în perioada imediat următoare va fi înfiinţată o nouă structură de control, care va funcţiona în 
subordinea ANAF şi care va avea rolul de a combate şi reduce semnificativ evaziunea fiscală în România. Aceasta 
structură nouă va iniţia acţiuni de control o dată la trei ani pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi o dată la cinci ani 
pentru marii contribuabili. 

Acest organism nou creat, care se regăseşte şi în programul de guvernare al USL, va avea ca atribuţii şi 
verificarea acelor operatori economici asupra cărora există suspiciuni de evaziune şi fraudă fiscală. 

Această instituţie se va numi, cel mai probabil, Direcţia Naţională Antifraudă Fiscală şi Vamală şi va prelua 
atribuţii de la Garda Financiară, Direcţia de Supraveghere Accize şi Operaţiuni Vamale din cadrul Autorităţii 
Naţionale a Vămilor  şi de la Unitatea de Investigaţii Fiscale din cadrul ANAF. Precizăm faptul că o astfel de 
instituţie există şi în majoritatea statelor Uniunii Europene. 
  Un deziderat asumat temeinic de către Guvernul USL - dar şi un obiectiv pe care unii l-ar putea eticheta drept 
ambiţios -, este modificarea din temelii a sistemului de colectare din România, printr-o combatere eficientă şi 
riguroasă a evaziunii fiscale!  
Ca urmare, această nouă instituţie va avea menirea de a reduce la jumătate evaziunea fiscală din România, încă din 
primul an de activitate, putând contribui astfel cu 3-4 procente, ca pondere în PIB, venituri colectate în plus la 
bugetul general consolidat. 
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Prin aceste măsuri, luate încă din primele luni de guvernare, Guvernul USL dovedeşte că îşi asumă nu numai 
laurii unor alegeri câştigate cu brio, ci şi temele dificile, care odată transpuse pe făgaşul normal, vor avea rolul de a 
reda economiei sustenabilitatea şi eficienţa necesară! 
       Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
 

Suceava merită un parc industrial! 
 
Stimaţi colegi, 

Unul dintre proiectele mele de suflet, pe care l-am prezentat electorilor mei în campanie şi pe care, 
bineînţeles, îl voi susţine în continuare cu toate forţele, este cel legat de necesitatea construirii unui parc industrial în 
judeţul Suceava. 

Consider că Suceava merită mai mult decât promisiuni din partea politicienilor care au reprezentat-o până în 
prezent, dar şi că toţi sucevenii, chiar şi cei plecaţi din ţară în căutarea unui loc de muncă, au cu adevărat nevoie de o 
şansă reală, şi anume, aceea de a-şi putea câştiga pâinea chiar la ei acasă! 

Sunt convins de faptul că revitalizarea industriei sucevene ar contribui în mod substanţial la reducerea 
şomajului, prin crearea a numeroase locuri de muncă stabile şi decent plătite, iar acest lucru nu ar fi unul 
nesemnificativ, în condiţiile în care, în ultimii 8 ani, peste 45.000 de suceveni au părăsit România! 

Acest număr dezolant de mare de suceveni care au părăsit ţara, nu de bună voie, ci pentru a-şi căuta de lucru 
în alte ţări, din cauza lipsei acute de oferte pe plan local, ar avea un motiv întemeiat de a se reîntoarce în propriul lor 
judeţ!  

Sunt câţiva paşi esenţiali de parcurs pentru a putea construi acest parc industrial, care sunt convins că ar avea 
un impact major asupra dezvoltării economice a judeţului Suceava: în primul rând, trebuie identificate şi accesate 
sursele de finanţare, apoi este nevoie de elaborarea unei strategii investiţionale de populare a parcului industrial. De 
asemenea, cred că este nevoie şi de o strategie fiscală, dar şi de crearea unei infrastructuri adecvate în zona 
respectivă. 

Cred că acest proiect poate deveni realitate dacă, atât noi, parlamentarii de Suceava, cât şi autorităţile locale, 
respectiv centrale - ministerele de resort -, vom conlucra în mod eficient pe această temă şi ne vom apleca cu toată 
seriozitatea asupra demersurilor necesare, pentru a-l putea demara şi implementa cu succes! 

În acest sens, zilele trecute le-am solicitat în scris, Ministrului Dezvoltării, domnului Liviu Dragnea, dar şi 
Ministrului Economiei, domnului Varujan Vosganian, să menţioneze care este opinia ministerelor pe care dumnealor 
le conduc, cu privire la oportunitatea demarării acestui proiect chiar din acest an şi ce măsuri au în vedere pentru 
acordarea unui sprijin oficial, în vederea construirii unui parc industrial în judeţul Suceava. 
Pentru ca acest important deziderat - vital din punctul meu de vedere pentru o dezvoltare sustenabilă a judeţului, dar 
şi din punctul de vedere al sucevenilor -, să poată prinde viaţă, este nevoie de multă determinare şi de foarte multă 
perseverenţă pentru a-l putea concretiza într-un proiect viabil, iar apoi finaliza şi implementa! Cred, cu toată 
convingerea, că toate acestea nu pot reprezenta eforturi prea mari, dacă celor pe care-i reprezint în Parlamentul 
României le va fi mai bine în anii următori! 
 
 Vă mulţumesc! 
 
 

Deputat 
Ştefan Băişanu 

 
*** 
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În Romania, la fiecare 7 ore şi jumătate se naşte un copil ce suferă de Tulburări din Spectrul Autist. Astăzi, 

mai mult decât înainte, aceste persoane diagnosticate cu autism pot fi ajutate. O combinaţie între intervenţia timpurie, 
educaţia specială, sprijinul familiei şi, în unele cazuri, medicaţie ajută la creşterea numărului de copii cu autism care 
trăiesc o viaţă normală. Cu toate acestea, terapiile necesare acestor copii sunt extrem de costisitoare. 

Analizând Proiectul de Ordin comun privind aprobarea normelor de aplicare a Legii  nr. 151/2010 elaborat 
de Ministerul Sănătăţii, cu consultarea reprezentanţilor CNAS, ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, am constatat că nu toate serviciile de sănătate acordate persoanelor cu TSA şi 
cu tulburări de sănătate mintală asociate sunt asigurate din Fondul naţional unic al asigurărilor de sănătate. Mai mult 
decât atât, Proiectul de Ordin ce a fost înaintat CNAS încă din aprilie 2011, nu a fost semnat nici până în momentul 
de faţă, deşi există şi o recomandare a Avocatului Poporului în acest sens, anume Recomandarea Nr. 18/26.04.2012.  

Normele de aplicare a Legii 151/2010 ar trebui să asigure cadrul necesar respectării drepturilor persoanelor 
cu TSA din România, drepturi stabilite şi prin Carta drepturilor persoanelor cu autism, adoptată de Parlamentul 
European la data de 9 mai 1996.  Consider că sintagma “acces liber la serviciile integrate de sănătate, educaţie şi 
sociale ” prevăzută la art. 4 alin. (2) din lege trebuie traspusă în norme de aplicare explicite cu privire la decontarea 
tuturor serviciilor şi intervenţiilor ce duc la recuperarea persoanelor cu TSA, inclusiv consilierea familiei sau 
aparţinătorilor. Conform statisticilor, 4 din 5 cupluri care au un copil diagnosticat cu TSA sau cu tulburări mintale 
asociate, divorţează după aflarea diagnosticului. Din acest motiv şi pentru a ajuta părinţii să înţeleagă necesităţile 
copilului lor şi modul în care viaţa acestuia şi a lor se schimbă odată cu pronunţarea diagnosticului, consilierea 
psihologică a părinţilor este nu doar bine-venită, ci absolut necesară.  

Trebuie să luăm atitudine faţă de această problemă reală şi tulburătoare a societăţii româneşti şi să facem 
toate demersurile necesare ca normele de aplicare a legii să fie adoptate în timp cât mai scurt, pentru a evita ca 
această lege să stea în sertare!   

 
Deputat 

Paul Dumbrăvanu 
 

*** 
 

 
 
 

Scăderea natalităţii a devenit în ultimii ani o mare problemă a societăţii româneşti. Cauze economice, sociale, 
culturale, la care se adaugă indeciziile şi uneori nepăsarea autorităţilor, plasarea acestui subiect pe ordinea de zi a 
priorităţilor la coadă şi chiar abandonarea lui în favoarea altora, au dat amploare negativă acestui fenomen, cu efecte 
nefaste pentru viitor. 
 Şi dacă tot vorbim de viitor, prima consecinţă majoră este scăderea numărului de elevi, de la an la an, într-un 
ritm îngrijorător. Din acest punct de vedere, judeţul Hunedoara este într-o situaţie dramatică, pe care nu o pot ignora 
în calitate de deputat ales într-un colegiu al acestui judeţ. 
 Potrivit filialei locale a Coaliţiei 52, o organizaţie care reuneşte pe plan naţional şi local asociaţii 
profesionale, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai sindicatelor, cu scopul de a promova teme de interes în dezbaterea 
publică, numărul elevilor din judeţul Hunedoara va scădea cu 42% până în anul 2025. Imaginea de azi a comunităţii 
hunedorene oferă răspunsul la întrebarea cine-i de vină şi indică cauzele dacă ne întrebăm cum s-a ajuns aici. 
 Fosta industrie puternic dezvoltată înainte de 1989 în judeţul nostru nu mai există, iar locurile de muncă sunt 
la mare căutare. Mediul privat şi-a făcut loc cu greu pentru a absorbi forţa de muncă, oamenii de afaceri cu potenţial 
nu au primit suficient sprijin în acest sens, iar cei care au reuşit să creeze noi slujbe au făcut-o pe propriile picioare, 
înfruntând birocraţia şi controalele unui stat destul de ostil. 

Potenţialul turistic nu a fost întreţinut şi valorificat, iar perspectivele tinerilor hunedoreni, de a se angaja, de a 
se afirma, de a-şi întemeia o familie şi de nu a lua drumurile Occidentului, sunt îngustate şi reduse, aşa cum se 
întâmplă şi în alte zone ale României anului 2013. De aici - scăderea natalităţii, de aici – scăderea numărului de elevi, 
de aici – abandon şcolar şi multe altele. 

Mai mult decât atât, pe fondul reformelor fără fond şi al deciziilor defectuoase ale foştilor guvernanţi privind 
sistemul de învăţământ, doar 17,76 % dintre absolvenţii de liceu hunedoreni care s-au înscris la testele recente de 
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simulare a Bacalaureatului au reuşit să obţină medii de trecere la examen, iar în nouă dintre licee gradul de 
promovabilitate a fost egal cu zero. Ca atare, problemele noastre locale, ale tinerilor noştri, nu mai suferă amânare. 

Am urmărit un interes implicarea reprezentanţilor filialei judeţene a Coaliţiei 52 şi cred, ca şi ei, că a venit 
vremea să punem capăt situaţiei descrise, a venit timpul să o înscriem între priorităţile noastre, a celor de pe plan 
local, reprezentanţi ai executivului, ai legislativului, în colaborare şi dialog cu aleşii locali, cu organizaţiile 
neguvernamentale, cu mediul de afaceri.  

 
În acest context, sunt dispusă să particip la un efort comun pe plan local şi, totodată, intenţionez să 

implic şi să aduc la aceeaşi masă de discuţii reprezentanţi ai administraţiei centrale, pentru ca împreună să 
identificăm o strategie de dezvoltare a judeţului nostru, cu politici care au în centrul lor în primul rând ideea 
de familie: copii, părinţi, locuri de muncă, spaţii de joacă, condiţii decente în grădiniţe şi şcoli, centre de recreere şi 
grijă pentru cei vârstnici. 

 
Deputat 

Carmen Hărău 
 

*** 
 
 

În pofida dorinţelor unora, Congresul PNL a demonstrat  că partidul nu s-a împărţit în două tabere. 
Crin Antonescu a câştigat detaşat! 
În condiţiile în care PDL, nu pseudo-partid de dreapta, este măcinat de lupte interne, cu acuzaţii care amintesc de 

originea acestui partid, FSN, PNL nu poate avea concurent în zona dreptei. 
Intrarea în PNL a primarului Sibiului, Klaus Johannis, a aprins imaginaţia multora. Unii au văzut o 

ameninţare la adresa PSD. O prostie! PNL a semnat un protocol cu PSD pentru formarea alianţei USL, ceea ce 
înseamnă că PNL trebuie să rămînă ăncremenit ăn proiect. 

Chiar dacă face parte din USL, PNL , la fel ca PSD , are ca obiectiv dezvoltarea partidului. Este ceva firesc. 
Un alt “scenariu” vede în venirea lui Klaus Johannis o posibilă înlocuire a lui Crin Antonescu la alegerile 
prezidenţiale. Este mai mult decît o glumă proastă. Nu-l văd pe Crin Antonescu plîngînd cu lacrimi de crocodil pe 
umerii lui Johannis, aşa cum a făcut Băsescu cu Stolojan. 

În concluzie, aş spune că în legătură cu Congresul PNL s-a făcut mult zgomot pentru nimic. 
 

Deputat 
Octavian Bot 

 
*** 

 
 
 

Congresul  PNL, o reuşită a liberalilor, o reuşită a românilor 
 

Recentul Congres al Partidului Naţional Liberal a arătat celor care se mai îndoiau de unitatea partidului, celor 
care făceau speculaţii legate de existenţa unor tabere ireconciliante în partid, că  - vorba lui Marc Twain, când a citit 
în presă ştirea despre moartea sa - „lucrurile au fost un pic exagerate”. Nimic nu s-a dovedit a fi adevărat din toate 
acestea. Dimpotrivă, astăzi partidul este mai puternic şi mai unit în jurul echipei propusă de preşedintele Antonescu. 
Are programe bine structurate, cu obiective clare, ştie ce are de făcut pe termen scurt, mediu şi lung. Acest lucru a 
fost posibil pentru că toate cele trei obiective stabilite la congresul anterior, din 2010, au fost atinse în cea mai mare 
parte. La alegerile parlamentare din toamna anului trecut am realizat un scor de 28,5%, cel mai mare din istoria post-
decembristă a PNL.  Am devenit în mod evident un partid puternic, al doilea de pe eşichierul politic românesc. Am 
acces la guvernare în parteneriat cu PSD-ul, în formulă de paritate guvernamentală. N-a fost uşor. Aşa cum s-a spus 
la congres, pentru a avea aceste rezultate a fost nevoie de o  bună strategie, de multă muncă şi sudoare din partea 
tuturor liberalilor, de la simplii membri până la lideri.  
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Desigur, ca în orice formaţiune clădită pe principii eminamente democratice, au existat şi voci  - e drept, 
răzleţe - care au propus o altă abordare a statutului, în ce priveşte modul de alegere a echipei de conducere şi a 
modului de desemnare a candidatului la viitoarele alegeri prezidenţiale. E un aspect care arată că în PNL oamenii îşi 
pot expune puncte de vedere diferite de curentul majoritar, puncte de vedere pe care colegii de partid le respectă. O 
dovedeşte faptul că luările lor de cuvânt în plen au fost ascultate cu atenţie şi aplaudate la scenă deschisă. 

Acum, când avem o echipă nouă, validată de congres, tot efortul trebuie depus pentru a  duce la capăt ceea ce 
am promis în campania electorală: relansare şi creştere economică, locuri de muncă, salarii mai bune, pensii mai 
mari, reducerea fiscalităţii, infrastructură modernă, drumuri comunale şi judeţene asfaltate, apă, canalizare şi gaz 
metan în mediu rural.  

Din acest punct de vedere, Congresul PNL e important pentru toţi românii, indiferent de simpatiile lor 
politice. Dispunem de două treimi din voturile din parlament. Prin alianţa USL, împreună cu PSD avem multă putere. 
Putem  promulga orice lege. Avem voturi suficiente pentru a modifica constituţia, pentru a face regionalizarea, pentru 
a schimba legea electorală şi multe alte lucruri necesare pentru binele tuturor românilor. Mai avem nevoie doar de 
înţelepciunea de a face profesionist aceste legi, pentru binele naţiei pe termen lung, pentru a înscrie România pe un 
drum nou, care să conducă la creştere economică, la bunăstare, la o viaţă mai bună şi mai frumoasă.  

Sunt convins că vom avea această înţelepciune, dar şi voinţa politică pentru a realiza ceea ce s-a promis în 
campania electorală, convingere întărită de declaraţiile făcute la Congresul PNL de către cei doi lideri politici, Crin 
Antonescu şi Victor Ponta.  Şi mai cred că prietenia acestora, reiterată şi la acest congres, este sinceră şi constructivă 
şi va avea un rol hotărâtor în atingerea ţelurilor propuse.  

Orice naţiune are, la un moment dat, nevoie de lideri politici cu carismă şi viziune, care să schimbe în bine 
soarta unui popor. Crin Antonescu si Victor Ponta  sunt astfel de lideri.  Ţine numai de ei, de maturitatea lor şi de 
voinţa  politică, în condiţiile în care au la îndemână pârghiile pentru a face binele pe care ţara îl merită.  

 
Deputat 

Grigore Crăciunescu 
 

*** 
 

 
 

Traian Băsescu a uitat de principiul constituţional al separării puterilor în stat? 
 

Preşedintele României, Traian Băsescu, a remis pe 23 februarie a.c. o scrisoare deschisă – dar pe un ton 
imperativ – primului ministru şi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului prin care, solicită, printre altele, 
“îndepărtarea imediată din Guvern a miniştrilor care au dosare penale pe rolul instanţelor precum şi asigurarea că 
niciun ministru declarat incompatibil de ANI nu va fi menţinut în Guvern”.  
Prin această solicitare, Traian Băsescu dovedeşte, încă odată, că nu recunoaşte principiul constituţional al separării 
puterilor în stat. Preşedintele nu are nici un drept să solicite aşa ceva unui prim-ministru.  

Mai mult, Traian Băsescu prin această solicitare imperativă, nesocoteşte legislaţia României. Nici dacă, prin 
absurd, ar avea dreptul să dea anumite indicaţii unui premier, pe speţa în cauză, Traian Băsescu în niciun caz. Legea 
răspunderii ministeriale este foarte clară în acest sens şi prevede şi unica situaţie în care poate interveni preşedintele: 
“Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi demis din funcţie de Preşedintele 
României, la propunerea primului-ministru” (alin.3 art.24 din legea 115/1999 privind răspunderea ministerială). 
Acelaşi articol prevede clar că “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoanele 
prevăzute la art. 6 sunt considerate nevinovate”. Şi atenţie, sub incidenţa acestei legi, intră miniştri care comit fapte 
penale în exerciţiul funcţiei.  

Tot preşedintele Traian Băsescu mai solicită în respectiva scrisoare, de această dată, preşedinţilor celor două 
Camere şi majorităţii USL, rediscutarea în Parlament a Statutului deputaţilor şi senatorilor. Din nou sunt obligat să 
constat că şi în acest caz suntem în faţa încălcării principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat.  
În legătură cu această a doua solicitare, cred că Traian Băsescu încă mai crede că parlamentul mai este condus de 
Roberta Anastase. Numai în perioada de tristă amintire a prezidenţiatului domniei sale, atunci când rezultatul unui 
vot sau modul în care a ieşit o lege nu convenea PDL, se încerca reluarea votului.  
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Tot Traian Băsescu mai cere încetarea/suspendarea a mandatelor parlamentarilor care fac obiectul unor 
hotărîri negative în materie de incompatibilitate sau ale unor condamnări pentru acte de corupţie. Şi aici, preşedintele 
trebuie să înţeleagă că nu are niciun drept să facă o astfel de solicitare. Încetarea sau suspendarea mandatului unui 
parlamentar este expres prevăzută prin acte normative şi nu se face prin solicitări ale preşedintelui ţării. Prin această 
solicitare, Traian Băsescu îndeamnă la încălcarea legii, pentru că prin hotărîri ale unui organism administrativ – ANI, 
în speţa în cauză – nu poate înceta mandatul unui parlamentar şi nu poate fi suspendat.  

Traian Băsescu uită, de asemenea, că în Constituţie se menţionează clar că votul imperativ este nul de drept 
şi încearcă să dea şi indicaţii cum să voteze parlamentarii solicitările organelor de urmăîrire penală, concret, să voteze 
în baza unei notificări simple a acestora. Cu alte cuvinte, Traian Băsescu cere parlamentarilor să voteze în orb, adică 
în necunoştiinţă de cauză. Pentru că nici în acest caz, preşedintele nu are vreun drept să se pronunţe, nici nu îi voi 
solicita să consulte procedurile din alte state ale UE (în foarte multe dintre ele procedurile sunt mai restrictive decât 
în România). 

Consider însă că Traian Băsescu trebuie să înceteze cu astfel de cereri. Traian Băsescu îşi depăşeşte mult 
atribuţiile. Şi sunt convins că Traian Băsescu acţionează cum acţionează, pentru că a intrat deja în campanie 
electorală în numele PDL. Nici această atribuţie nu se regăseşte în fişa postului său.  
 

Deputat 
Dorin Ursărescu 

 
*** 

 
 
 
 

Consecinţe ale explorării şi/sau exploatării gazelor de şist în judeţul Vaslui 
 

De mai bine de un an de zile, opinia publică din judeţul nostru este frământată de controversele generate de 
explorarea gazelor de şist din zona Bârladului şi de perspectiva exploatării efective a acestor resurse naturale. În lipsa 
unor informaţii corecte, coerente şi conforme cu realitatea, deja s-a produs o poziţionare a presei scrise locale, a unor 
organizaţii ale societăţii civile şi a politicienilor, independent de orientările doctrinare şi partizane.  

În momentul de faţă, avem şi comunităţi locale care, prin reprezentanţii lor, s-au pronunţat pro sau contra 
exploatării gazelor de şist în judeţul Vaslui. Pe de o parte, consiliile locale din comunele Iana, Tutova şi Pochidia s-
au poziţionat „contra” şi au luat hotărârea de a interzice explorarea şi exploatarea gazelor de şist pe teritoriul lor. 
Astfel, prin hotărârile adoptate în plenul consiliilor locale, „se interzice eliberarea de avize, certificate de urbanism şi 
autorizaţii de construire în vederea amplasării de construcţii, sonde de extracţie pe teritoriul comunei”. De asemenea, 
prin aceleaşi hotărâri, se interzice vânzarea, darea în administrare, concesionarea sau închirierea terenurilor 
proprietate publică a comunelor în scopul explorării şi/sau exploatării gazelor de şist. Pe de altă parte, hotărârile luate 
de către autorităţile locale din cele trei comunităţi vin la scurt timp după ce Consiliul Judeţean Vaslui a eliberat, în 
lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013, trei certificate de urbanism pentru explorarea gazelor de şist în trei perimetre 
din judeţul Vaslui, respectiv Păltiniş (com. Băceşti), Popeni (com. Găgeşti) şi Siliştea (com. Pungeşti).  

La începutul acestei luni, reprezentanţii companiei CHEVRON, în colaborare cu conducerea Consiliului 
Judeţean Vaslui, au organizat la Centrul de Afaceri Vaslui o dezbatere cu „uşile închise” pe marginea strategiei 
companiei de a explora şi exploata gezele de şist în perimetrul concesionat EV-2 în zona Bârlad, în suprafaţă de 
aproximativ 6350 km pătraţi. Mass-media locală nu a putut participa la această dezbatere, fapt care s-a reflectat 
negativ în percepţia publică. Pe fondul unor proteste anti-guvernamentale organizate de Grupul de Iniţiativă al 
Societăţii Civile Bârlădene (GSCB) pe tema exploatării gazelor de şist în zonă, o parte a mass-media solicită 
parlamentarilor luarea unor poziţii publice referitoare la acest subiect controversat. 

Ca membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, încerc să abordez problematica 
explorării şi/sau exploatării gazelor de şist din perspectiva impactului asupra securităţii naţionale. În primul rând, ar 
trebui să răspundem la întrebararea dacă există gaze de şist în România, exploatabile comercial? Pentru a afla 
răspunsul la această întrebare, compania CHEVRON, cu acordul autorităţilor române (Guvern, Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale) au demarat deja procedurile de explorare a potenţialelor depozite de gaze de şist. Această 
procedură presupune 1) cercetarea geologică şi fizică a perimetrelor concesionate şi 2) evaluarea şi testarea 
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informaţiilor culese în etapa de cercetare. Abia după finalizarea acestor etape, care durează aproximativ 4-5 ani, ne 
putem pune întrebarea dacă suntem sau nu de acord cu exploatarea zăcămintelor de gaze de şist, cu toate consecinţele 
ce decurg de aici?  

În ceea ce mă priveşte, exploatarea gazelor de şist reprezintă o oportunitate pentru independenţa (securitatea) 
noastră energetică. Apoi, mai înseamnă o oportunitate de creare de noi locuri de muncă pentru firmele 
subcontractoare ale CHEVRON, achiziţii de echipamente şi tehnologii performante, servicii de operare şi mentenanţă 
echipamente, plus toată infrastructura care decurge de aici. Însă, procesul de exploatare a zăcămintelor de gaze de şist 
trebuie făcut astfel încât să nu fie prejudiciată securitatea mediului: contaminarea pânzei freatice, producerea de 
seisme, degradarea terenurilor post-exploatare etc. În concluzie, exploatarea gazelor de şist trebuie analizată de toţi 
factorii interesaţi (Guvern, autorităţi judeţene şi locale, companii etc.) din perspectiva dilemei de securitate: securitate 
energetică/economică versus securitatea/ protecţia mediului înconjurător. 

 
Deputat 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 

 
Este de salutat poziţia preşedintelui APCE faţă de problema  

aderării României la Spaţiul Schengen 
 
În calitate de deputat în Parlamentul României, nu pot decât să salut faptul că Preşedintele Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei, domnul Jean-Claude Mignon, şi-a exprimat clar susţinerea faţă de aderarea 
României la spaţiul Schengen. Şi este de salutat şi faptul că domnia sa vede şi concret un punct de plecare, în ceea ce 
denumea, problema Schengen: ”pentru un prim pas ar trebui ca spaţiul Schengen să se aplice în aeroporturi”. De 
asemenea, apreciez că preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a lăsat să se înţeleagă că nu agreează 
faptul că “alte ţări sunt oarecum reticenţe faţă de această măsură”. 

Din acest punct de vedere, al problemei Schengen, nu pot să constat decât că vizita la Bucureşti a înaltului 
oficial european reprezintă a fost de bun augur şi că România are un aliat în persoana domnului Claude Mignon. 

Îmi exprim, de asemenea, satisfacţia că poziţia preşedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în 
chestiunea aderării la spaţiul Schengen a mai clarificat şi o altă problemă. Domnul Claude Mignon nu a făcut nicio 
clipă vreo legătură între Raportul MCV şi aderarea la Spaţiul Schengen aşa cum încearcă cu obstinaţie să ne convingă 
preşedintele României, Traian Băsescu şi susţinătorii săi precum şi detractorii României aflaţi din Parlamentul 
European, mă refer la eurodeputaţii PDL.  

Nu în ultimul rând, este de salutat şi disponibilitatea preşedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei de a oferi sprijin consultativ în ceea ce priveşte viitorul proiect de revizuire a Constituţiei. 

Sunt sigur că după această vizită în România, după contactele cu oficialii din România, preşedintele Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, domnul Claude Mignon s-a convins în ceea ce priveşte realităţile de pe scena 
politică din România şi că va dezavua pe viitor orice încercare de denigrare a imaginii şi activităţii clasei politice şi a 
Parlamentului din România, aşa cum s-a întâmplat vara trecută când preşedintele Curţii Constituţionale a remis mai 
multor oficiali europeni, printre care şi domniei sale o plângere pe cât de neadevărată, pe atât de calomnioasă. 

Sper ca vizita la Bucureşti, la invitaţia preşedinţilor celor două Camere, a preşedintelui Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei să constituie un prim pas spre o nouă atitudine faţă de România, faţă de guvernul 
României, faţă de Parlamentul României a conducătorilor instituţiilor europene. 

 
Deputat 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
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Revizuirea Constituţiei – tema primordială a PNL 
 

Cel mai important obiectiv strategic al PNL pe care partidul şi l-a asumat în campania electorală, este să se 
achite de obligaţiile pe care şi le-a asumat în faţa cetăţenilor români care au votat PNL şi USL. Astfel, promisiunile 
din campanie referitoare  la revizuirea Constituţiei, deja devin realitate prin constituirea Forumului Constituţional, 
săptămâna trecută,  şi a înfiinţării Comisiei parlamentare speciale pentru revizuire a Constituţiei. Prin aceste 
demersuri, Partidul Naţional Liberal îşi doreşte o Constituţie democratică, care să reflecte principiul democratic şi 
occidental că statul este în slujba cetăţeanului şi nu cetăţeanul în slujba statului. 

PNL consideră că România are nevoie de o nouă Constituţie în 2013, care să răspundă aşteptărilor 
democratice ale tuturor românilor şi care are la bază  trei principii clare: întărirea rolului Parlamentului, delimitarea 
clară a atribuţiilor preşedintelui ţării, reforma administrativă şi descentralizarea.  

Atribuţiile şi rolul prezidenţial, raporturile Preşedinte – Guvern, Preşedinte –Parlament trebuie clar 
reglementate şi clarificate în noua formă a Constituţiei.. Preşedintele României nu este angajat într-o competiţie 
pentru putere cu primul ministru sau cu Parlamentul.  Întărirea rolului Parlamentului trebuie consemnată şi în raport 
cu Executivul, prin propunerea PNL ca guvernul să-şi angajeze răspunderea o singură dată într-o sesiune 
parlamentară.  

Considerentele de mai sus, precum şi sugestiile de revizuire a Constituţiei aşa cum le văd cetăţenii, grupaţi în 
asociaţii profesionale, sindicale sau organizaţii non-guvernamental, vor fi dezbătute în cadrul Forumului 
Constituţional. Acesta are rolul de a sublinia faptul că zona politicului, reprezentată prin guvern, partide, parlament 
colaborează cu reprezentanţii societăţii civile, ţine cont de sugestiile electoratului în operaţiunea de modificare a 
Legii fundamentale.  

Avem toate motivaţiile să credem că USL a ales o cale pur democratică de a rezolva problema revizuirii 
Constituţiei şi că prin viitoarea lege fundamentală cetăţeanul român să se simtă mai puternic, iar drepturile să-i fie 
protejate de instituţiile statului. 

Deputat 

Cristian Horia 

*** 

 
Traian Băsescu solicită politicului să se amestece în actul de justiţie 

 
 Preşedintele României, Traian Băsescu, a remis pe 23 februarie a.c. o scrisoare deschisă – dar pe un ton 
imperativ (care se vrea un “apel energic”) – primului ministru şi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului 
prin care, solicită, printre altele, “Desemnarea candidaţilor pentru ocuparea poziţiilor de Procuror General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”.  
 Prin această solicitare, Traian Băsescu încalcă principiul constituţional al separării puterilor în stat. Mai mult, 
nici primul ministru şi nici preşedinţii celor două Camere nu au vreo atribuţie în desemnarea respectivilor candidaţi. 
Nu se poate face nici măcar o legătură forţată între calitatea preşedintelui Senatului, Crin Antonescu, şi cea de 
preşedinte al partidului care a propus premierului ministrul justiţiei. Pentru simplul motiv că PNL a propus o 
persoană independentă în funcţia de ministru al justiţiei. 
Ţine doar de apanajul ministrului justiţiei desemnarea candidaţilor pentru funcţiile de conducere ale celor două 
instituţii.  
 Ţinând cont de aceste considerente, solicitarea lui Traian Băsescu reprezintă, cu subiect şi predicat, un 
îndemn la ingerinţa politicului în actul de justiţie. Pentru că face apel la trei oameni politici să intervină pe lângă 
ministrul justiţiei. Ori aşa ceva este de neacceptat.  
 Mai mult, în scrisoare Traian Băsescu leagă solicitarea sa (alături de alte trei solicitări pe care de asemenea 
nu avea niciun drept să le facă) de “aderarea României la Spaţiul Schengen”, deşi oficialii CE au declarat clar că nu 
există vreo legătură între raportul MCV şi aderare. 
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 În scrisoarea remisă premierului şi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului există o formulare total 
inacceptabilă: “  Va adresez un apel energic de a mobilize Guvernul pentru obţinerea unor rezultate concrete în ceea 
ce priveşte restabilirea respectului faţă de statut de drept şi independenţa sistemului judiciar”. Ce se poate înţelege din 
această formulare? Nimic altceva decât reluarea acuzaţiilor aberante din campania pentru referendumul din 29 iulie 
2012. Când, cum şi cine nu a respectat statul de drept? Când, cum şi cine nu a respectat independenţa sistemului 
judiciar? La aceste întrebări trebuie să răspundă concret Traian Băsescu. Din punctul meu de vedere, dar nu numai al 
meu, dacă a fost cineva care nu a respectat instituţii ale statului de drept, acesta a fost chiar Traian Băsescu şi cei care 
l-au susţinut. Anul trecut, Parlamentul a fost pur şi simplu bombardat cu acuzaţii mincinoase, inclusiv cu aberanta 
teză a loviturii de stat. Anul trecut, Parlamentul României a fost discreditat în faţa organismelor europene de Traian 
Băsescu şi susţinătorii săi. Din câte ştiu, Parlamentul reprezintă o instituţie a statului de drept. Dar Traian Băsescu 
încă se consideră în campanie electorală. Ceea ce nu este deloc exclus. 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
 
Una dintre ştirile larg mediatizate de către toate posturile centrale de televiziune la sfârşitul lunii ianuarie 

a.c., a avut în prim-plan imagini şocante cu copii instituţionalizaţi, cu vârste cuprinse între doi şi 12 ani, legaţi de 
paturi cu feşe în secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean Buzău.  
 Fiind vorba despre un caz extrem de grav, care a îngrozit opinia publică din întreaga ţară, conducerea 
Consiliului Judeţean Buzău s-a sesizat imediat şi a dispus o anchetă pentru a verifica legalitatea acestei măsuri, 
pentru a afla cine a dispus asemenea tratamente şi de când au fost puse în aplicare, precum şi pentru a propune 
măsurile care se impun în cazul identificării celor vinovaţi. 
 În mai puţin de o lună, Comisia de anchetă desemnată de Consiliul Judeţean în acest sens şi-a făcut treaba cu 
următoarele concluzii: sancţionarea conducerii secţiei de pediatrie a unităţii medicale, mai exact destituirea din 
funcţiile de conducere a medicului şef de secţie, a asistentei şefă din secţia de pediatrie, precum şi reducerea 
salariului cu 10% pe o perioadă de două luni pentru una dintre asistentele medicale şi infirmiera de salon. 
 Chiar dacă au fost considerate dure în interiorul breslei medicale, spre exemplu de către directorul medical al 
Spitalului Judeţean Buzău care şi-a înaintat demisia în semn de protest sau de către reprezentanţii SANITAS Buzău, 
măsurile propuse de Consiliul Judeţean sunt juste, pentru că atunci când este vorba despre viaţa copiilor noştri, de 
tratamente care pot lăsa traume psihice, nu este loc de tocmeală. Nu de puţine ori, în astfel de cazuri cu copii care au 
suferit în spitalele din România, a fost loc de înţelegere, de măsuri indulgente, a fost loc de zicala „corb la corb nu-şi 
scoate ochii”. 

Iată că la Buzău, conducerea Consiliului Judeţean nu a fost de acord cu acest proverb şi a procedat într-un 
mod profesionist. 

Am convingerea că acest exemplu poate fi urmat şi de alte autorităţi, atunci când este vorba despre soarta 
pacienţilor şi mai ales a copiilor, care ajung în spitale, nu pentru a căpăta alte traume, ci pentru a-şi trata problemele 
medicale, prin grija şi asistenţa personalului de specialitate. 
  

 

Deputat 

Titi Holban 
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 Întrebări 

 
 

Adresată domnului Eugen Nicolaescu, ministrul Sănătăţii 
 

 
Domnule Ministru, 

 

Analizând Proiectul de Ordin comun privind aprobarea normelor de aplicare 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 elaborat de Ministerul Sănătăţii, cu consultarea reprezentanţilor CNAS, ai 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Ministerului Muncii, Familiei, am constatat că normele de aplicare au fost 
elaborate încă din 2011, înaintate CNAS spre semnare în aprilie 2011, dar nu au fost semnate nici până în prezent. De 
asemenea, am constatat că nu toate serviciile de sănătate acordate persoanelor cu TSA şi cu tulburări de sănătate 
mintală  

asociate sunt asigurate din Fondul naţional unic al asigurărilor de sănătate. 
Vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi, ce măsuri intenţionaţi să luaţi în vederea urgentării adoptării şi 

publicării acestor norme, pentru a face posibilă aplicarea reglementărilor existente încă din 2010.  
Menţionez că doresc răspuns în scris. 

Deputat 

Paul Dumbrăvanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Liviu Nicolae DRAGNEA, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Situaţia finanţării proiectelor depuse de Primăria Mitreni, judeţul Călăraşi privind “Programul Naţional de 
Dezvoltare a Infrastructurii” 

     

Domnule Viceprim-Ministru, 

Prin prezenta, vă solicit o informare a stadiului în care se află „Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii”. 
Primăria comunei Mitreni, judeţul Călăraşi a depus, în anul 2011, următoarele documentaţii tehnice în vederea 
înscrierii la selecţia de proiecte:  

1. Modernizare drumuri în comuna Mitreni, judeţul Călăraşi; 

2. Canalizare menajeră cu staţie de epurare în satele Mitreni şi Valea Roşie, comuna Mitreni, judeţul Călăraşi; 

3. Extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de alimentare cu apă potabilă satele Mitreni şi Valea Roşie, 
comuna Mitreni, judeţul Călăraşi; 

4. Modernizare Cămin cultural în comuna Mitreni, judeţul Călăraşi; 

5. Construire sediu Primărie, Consiliu Local şi dispensar uman în comuna Mitreni, judeţul Călăraşi; 

6. Execuţie foraj hidrogeologic pentru exploatarea apei subterane în comuna Mitreni, judeţul Călăraşi. 

Domnule Viceprim-Ministru, anexat aveţi documentaţia primită la cabinetul parlamentar referitoare la „Programul 
naţional de dezvoltare a infrastructurii”. 
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Domnule Viceprim-Ministru, vă solicit o informare cu privire la alocarea de fonduri în anul 2013 pentru execuţia 
acestor obiective. 

Menţionez că doresc răspuns în scris. 

Deputat 

Raluca Surdu 

*** 

Adresată domnului Liviu Nicolae DRAGNEA, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Situaţia finanţării lucrării „Reţea publică de canalizare cu staţie  

de epurare în comuna Chiseleţ, jud Călăraşi” 

     

Domnule Viceprim-Ministru, 

Prin prezenta, vă solicit o informare a stadiului în care se află „Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme 
integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare”. Proiectul „Înfiinţare reţea publică de 
canalizare cu staţie de epurare în comuna Chiseleţ, judeţul Călăraşi a fost depus în data de 16 noiembrie 2010.  

Domnule Viceprim-Ministru, anexat aveţi documentaţia primită la cabinetul parlamentar referitoare la „Programul 
vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de 
epurare”. 

Domnule Viceprim-Ministru, vă solicit o informare cu privire la alocarea de fonduri în anul 2013 pentru execuţia 
acestui obiectiv. 

Menţionez că doresc răspuns în scris. 

 

Deputat 

Raluca Surdu 

*** 
Adresată domnului Liviu Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 

Stadiul aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 

 
Stimate domnule ministru,Unul dintre programele guvernamentale destinate finanţării obiectivelor de 

investiţii din spaţiul rural a fost reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind dezvoltarea infrastructurii 
şi a unor baze sportive în spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 71/2007. Totuşi, în textul 
Legii Bugetului de Stat pe anul 2013, programul nu mai apare distinct la capitolul privind repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată către comunităţile locale.În acest context, vă rog respectuos să-mi precizaţi: 
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1. Dacă acest program a fost preluat în anul 2013 prin alte programe ale ministerului pe care îl conduceţi şi care 
sunt acestea? 

2. Situaţia la zi a proiectelor depuse iniţial în baza OG nr. 7/2006 de unităţile administrativ-teritoriale din 
judeţul Buzău, cu indicarea stadiului lor de finalizare şi a programelor în baza cărora se finanţează în continuare, 
acolo esste cazul. 

Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 

Deputat 

Titi Holban 

 

*** 

 
Adresată doamnei Mona Maria Pivniceru, ministrul Justiţiei 
 

Situaţia proceselor privind succesiunile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti 
  
 Stimată doamnă ministru, 
 
 Având în vedere faptul că în practică, în special în zonele rurale, există un număr mare de succesiuni care nu 
sunt dezbătute şi faptul că intenţionez să promovez o propunere legislativă în vederea soluţionării acestei probleme, 
vă rog respectuos să-mi precizaţi câte procese care privesc problemele de succesiune se află pe rolul instanţelor 
judecătoreşti.   
În acest sens, aş dori în răspunsul dumneavoastră o statistică pe ultimii patru ani de zile (2009-2012). 
 
Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Mona Maria Pivniceru, ministrul Justiţiei 
 

Situaţia succesiunilor dezbătute în faţa notarilor publici 

  

 Stimată doamnă ministru, 

 

 Având în vedere faptul că în practică, în special în zonele rurale, există un număr mare de succesiuni care nu 
sunt dezbătute şi faptul că intenţionez să promovez o propunere legislativă în vederea soluţionării acestei probleme, 
vă rog respectuos să-mi precizaţi câte succesiuni au fost dezbătute anual în faţa notarilor publici în perioada 2009-
2012.   

Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 

Deputat 
Theodor Nicolescu 

 
*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

Strategie privind îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ şi de siguranţă în şcoli 
  
 
Stimate Domnule Ministru, 
 

Vă supun atenţiei câteva probleme cu care se confruntă sistemul de învăţământ din judeţul Hunedoara şi care 
se manifestă cu siguranţă, în proporţii diferite, la nivel naţional.  
Potrivit filialei locale a Coaliţiei 52, o organizaţie care reuneşte pe plan naţional şi local asociaţii profesionale, 
reprezentanţi ai societăţii civile şi ai sindicatelor, cu scopul de a promova teme de interes în dezbaterea publică, 
numărul elevilor din judeţul Hunedoara va scădea cu 42% până în anul 2025.  

În al doilea rând, conform datelor furnizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi preluate de 
mass-media, doar 17,76 % dintre absolvenţii de liceu hunedoreni, care s-au înscris la testele recente de simulare a 
Bacalaureatului, au reuşit să obţină medii de trecere la examen, iar în nouă dintre licee gradul de promovabilitate a 
fost egal cu zero. 
Pe de altă parte, cazurile de violenţă în şcoli transformă acest fenomen într-o problemă majoră, fapt care afectează 
procesul educaţional, încrederea în şcoala românească, precum şi imaginea ei în societate. 

În acest context, vă rog respectuos să-mi precizaţi care este strategia ministerului pe care îl conduceţi, 
eventual în colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, pentru a preveni scăderea 
numărului de elevi, rata scăzută a promovabilităţii la examenele naţionale (gimnaziu şi liceu), precum şi fenomenul 
violenţei în şcoli.  
Doresc răspunsul în scris. 

Deputat 

Carmen Hărău 

 

*** 

 
 

Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Măsuri pentru sprijinirea agriculturii ecologice 
  
 
Stimate domnule ministru, 
 
  În perioada 13-16 februarie, la Nurnberg, în Germania, s-a desfăşurat Târgul BioFach destinat 
agriculturii ecologice la care a participat şi România. Ţara noastră a fost reprezentată de peste 50 de producători şi a 
reuşit să obţină în cadrul târgului statutul de “Ţara anului”. 
 Având în vedere succesul acestui eveniment, potenţialul imens de care dispunem pentru valorificarea 
agriculturii ecologice, precum şi faptul că reprezint în Parlament un colegiu rural din judeţul Buzău, vă rog 
respectuos să-mi precizaţi: 
1. Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru încurajarea acestui tip de agricultură? 
2. Ce fonduri sau alte forme de sprijin au la dispoziţie micii fermieri pentru a produce şi a comercializa 
produsele ecologice?   
  
Solicit răspunsul în scris. Vă mulţumesc. 

Deputat 

Erland Cocei 

*** 
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Adresată doamnei Rovana PLUMB, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Explorarea şi exploatarea gazelor de şist în judeţul Vaslui 

 

De mai bine de un an de zile, opinia publică din judeţul nostru este frământată de controversele generate de 
explorarea gazelor de şist din zona Bârladului şi de perspectiva exploatării efective a acestor resurse naturale. În lipsa 
unor informaţii corecte, coerente şi conforme cu realitatea, deja s-a produs o poziţionare a presei scrise locale, a unor 
organizaţii ale societăţii civile (Episcopia Huşilor, Grupul de Iniţiativă a Societăţii Civile Bârlădene) şi a 
politicienilor, independent de orientările doctrinare şi partizane.  

În data de 11 februarie 2013, Grupul de Iniţiativã al Societãtii Civile (GISC) Bârlad a organizat o conferinţă 
de presă prin care s-a poziţionat împotriva exploatãrii zăcămintelor de gaze de şist în judeţul Vaslui, accentuând 
impactul asupra mediului înconjurător prin utilizarea metodei fracţionării hidraulice. La conferinţa organizată de 
GISC Bârlad li s-a prezentat participantilor şi celor din mass-media localã ce s-a întâmplat în statul Pennsylvania din 
SUA cu privire la consecinţele exploatării gazelor de şist. Cei prezenţi la această manifestare au făcut apel la 
autoritãtile locale din comunele alãturate Bârladului de a iniţia proiecte de hotãrâre privind interzicerea exploatãrii 
gazelor de şist pe teritoriul lor.  

În momentul de faţă, avem şi comunităţi locale care, prin reprezentanţii lor, s-au pronunţat contra exploatării 
gazelor de şist în judeţul Vaslui. Astfel, consiliile locale din comunele Iana, Tutova şi Pochidia au luat hotărârea de a 
interzice explorarea şi exploatarea gazelor de şist pe teritoriul lor. Prin hotărârile adoptate în plenul consiliilor locale, 
se va interzice eliberarea de avize, certificate de urbanism şi autorizaţii de construire în vederea amplasării de 
construcţii, sonde de extracţie pe teritoriul comunei. De asemenea, prin aceleaşi hotărâri, se interzice vânzarea, darea 
în administrare, concesionarea sau închirierea terenurilor proprietate publică a comunelor în scopul explorării şi/sau 
exploatării gazelor de şist.  

Pe de altă parte, hotărârile luate de către autorităţile locale din cele trei comunităţi vin la scurt timp după ce 
Consiliul Judeţean Vaslui a eliberat, în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013, trei certificate de urbanism pentru 
explorarea gazelor de şist în trei perimetre din judeţul Vaslui, respectiv Păltiniş (com. Băceşti), Popeni (com. 
Găgeşti) şi Siliştea (com. Pungeşti).  

La începutul acestei luni, reprezentanţii companiei CHEVRON, în colaborare cu conducerea Consiliului 
Judeţean Vaslui, au organizat la Centrul de Afaceri Vaslui o dezbatere cu „uşile închise” pe marginea strategiei 
companiei de a explora şi exploata gezele de şist în perimetrul concesionat EV-2 în zona Bârlad, în suprafaţă de 
aproximativ 6350 km pătraţi. Mass-media locală nu a putut participa la această dezbatere, fapt care s-a reflectat 
negativ în percepţia publică.  

Pe fondul unor proteste anti-guvernamentale organizate de Grupul de Iniţiativă al Societăţii Civile din Bârlad 
(GSCB) pe tema exploatării gazelor de şist din zonă, o parte a mass-media solicită parlamentarilor vasluieni luarea 
unor poziţii publice referitoare la acest subiect controversat.  

 

Doamnă Ministru, 

Vă rog să ne preciaţi dacă, la nivelul ministerului pe care cu onoare îl conduceţi, există un studiu de evaluare 
a impactului asupra mediului înconjurător a tehnologiei de explorare şi extragere a gazelor de şist prin metoda 
fracţionării hidraulice, aşa cum este prezentată de compania CHEVRON în România.  

De asemenea, vă rugăm să ne precizaţi care este poziţia dvs. cu privire la exploatarea gazelor de şist în 
România, având în vedere atât oportunităţile de dezvoltare economică (creare de noi locuri de muncă, achiziţia unor 
tehnologii de exploatare, contractare de servicii de operare şi întreţinere a echipamentelor de producţie, infrastructură 
de transport etc.), cât şi consecinţele asupra mediului ambiant (exploatarea şi poluarea surselor de apă, producerea de 
seisme, degradarea terenurilor etc.). Şi, nu în ultimul rând, am dori să cunoaştem care este poziţia oficială a Comisiei 
Europene pe tema exploatării gazelor de şist în ţările membre UE.  
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Menţionez faptul că, răspunsul dvs. ne va fi util în precizarea şi argumentarea poziţiei noastre pe marginea 
acestei teme în judeţul Vaslui. 

Deputat 

Dan Bordeianu 

 

*** 

 

Adresată domnului  Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 

 

 Clarificări legislative în ceea ce priveşte aplicarea Legii 295/2004 privind regimul  

armelor şi al muniţiilor şi a Normelor metodoligice de 

 punere în aplicare ( HG nr. 130/2005) 

 

Stimate domnule Ministru, 

  

La nivelul judeţului Alba, membrii Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi se confruntă cu o 
situaţie aparte, generată de aplicarea unor prevederi din Legea 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 
republicată, precum şi a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin HG nr. 
130/2005. 

Astfel, conform articolului 25, alin (1) şi (2) din legea mai sus menţionată, referitor la valabilitatea permisului de 
armă se prevede ca înainte de scurgerea perioadei de 5 ani de la data eliberării sau a ultimei vize, deţinătorii de arme 
să se prezinte la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau 
reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare pentru 
prelungirea vizei. Totodată, în normele de aplicare, la art. 26 se detaliază şi se precizează următoarea procedură de 
vizare: „Titularii permiselor de armă tip A şi tip B au obligaţia de a se prezenta la viza permisului de armă în 
perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în locurile indicate de Inspectoratele de poliţie 
judeţene şi de Direcţia Generelă de Poliţie a Municipilui Bucureşti, având asupra lor: permisele de armă şi armele 
înscrise în acesta.....”. 

Aşadar, prin aceste norme se instituie practic datoria Inspectoratelor de poliţie judeţene să informeze deţinătorii 
de arme asupra locului şi perioadei în care titularii permiselor de armă să se prezinte pentru viză, respectiv pentru 
prelumgirea valabilităţii permisului. 

Comunicarea defectuoasă între cele două părţi are drept efecte anularea permiselor pentru aceşti deţinători, dar 
ceea ce este mai grav este faptul că aceste persoane se găsesc în situaţia de a fi infractori pentru deţinere ilegală de 
arme letale. Menţionez că în această situaţie se găsesc 70-80 de persoane din judeţul Alba, iar la nivelul întregii ţări 
peste 1000 de persoane. 

Având în vedere cele relatate mai sus, vă rog, domnule ministru, să aveţi amabilitatea să răspundeţi la 
următoarele întrebări: 

1. Care sunt măsurile legale pe care le puteţi dispune pentru a corecta aceste deficienţe, în sensul instituirii unei 
obligaţii pentru Inspectoratele Judeţene de Poliţie în vederea stabilirii unor mecanisme de informare din timp a 
posesorilor de arme pentru a se prezenta înainte de expirarea termenului de valabilitate a permiselor de port armă 
pentru vizare? 

2. Deşi Legea 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor a fost modificată prin Legea 117/2011 prin care 
s-a dispus republicarea actului normativ, Normele metodologice de aplicare nu au fost modificate, în prezent 
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fiind aplicate vechile norme din 2005. În aceste condiţii, consideraţi oportună iniţierea unui HG prin care să fie 
aprobate alte norme de aplicare astfel încât situaţia semnalată să poate fi reglementată pentru a se evita pe viitor 
astfel de cazuri? Precizez că prin clarificarea de urgenţă a acestei stări de fapt ar putea fi prevenite astfel de 
cazuri, având în vedere că în acest an, conform datelor oficiale, vor expira vizele pentru 45.000-50.000 de 
posesori de arme de vânătoare. 

Anexez la prezenta întrebare memoriul primit din partea Asociaţiei Judetene a Vânătorilor şi Pescarilor  
Sportivi  Alba. 

Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 

Deputat 

Dan Coriolan Simedru 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 Declarații politice 

 

„Finanţări pentru infrastructură” 
 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
Înainte chiar de a prelua puterea guvernamentală ştiam că USL este un inamic redutabil a ceea ce înseamnă 

investiţii publice şi mai ales investiţii publice în infrastructură. Însă ostilitatea domniilor lor faţă de dezvoltarea şi 
modernizarea României a întrecut chiar şi aşteptările mele. Un prim pas a început în vara anului trecut, atunci când 
au fost „tăiate” investiţii publice în infrastructură de peste 1,2 miliarde lei, numai pe ultimele 4 luni ale anului. 

Vă spun sincer că am analizat cu minuţiozitate proiectul bugetului de stat pe anul 2013 şi nu mare mi-a fost 
mirarea când am găsit sume alocate mult mai mici decât în perioada de maxim avânt a crizei economice. Astfel, 
şantierele deschise în anii 2010, 2011, aşteaptă în continuare finanţări care nu mai vin. Străzi şi trotuare, drumuri 
judeţe şi naţionale, autostrăzi şi căi ferate sunt în conservare, iar întârzierile cresc costurile totale de execuţie. 

Mai mult, mediul de afaceri aşteaptă nerăbdător, de la guvernul care se bătea cu pumnii în piept, sprijin direct 
şi indirect pentru a depăşi momentele grele ale încetinirii economice. 

Răspunsul USL este unul singur! Taxe mai mari!  
Răspunsul pe care societatea românească şi mediul economic îl aşteaptă este legat de relaxarea fiscală pentru 

cei care muncesc şi produc, sprijin şi protecţie socială doar pentru cei aflaţi în situaţia de risc social, investiţii publice 
necesare pentru agricultură şi economia rurală, pentru sectorul energetic, pentru transportul de mărfuri şi servicii 
conexe. 

Răspunsul pe care USL îl furnizează în schimb în cele peste 10 luni de guvernare a luat forma demogagiei 
dusă la extrem. Românii au fost şi continuă să fie minţiţi, iar societatea românească resimte acest lucru din plin. 

Vă mulţumesc, 
Deputat  

Vasile ILIUŢĂ 
 

*** 
 

„Guvernul Ponta mai mult a luat decât  a dat!” 
 
 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 Cu sunete si trâmbiţe în luna decembrie a anului trecut Guvernul Ponta ne-a propus „o guvernare care să 

redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a trăi în ţara lor” dar în schimb ce au primit: taxe şi impozite 
mărite, creşterea preţurilor la gaze, energie electrică, acize mărite la motorină şi implicit creşterea preţurilor la 
alimente, s.a.m.d. 

 Oare acestea sunt politicile de stimulare a creşterii  economice stimaţi membrii ai Guvernului, prin 
restructurare şi restrângerea arieretelor, prin lipsa investiţiilor, prin introducerea impozitului de 3% pe venit la IMM-
uri doriţi ca românii să aibă o viaţa mai bună ? 

 Creşterea pensiilor cu 4% precum şi reîntregirea salariilor bugetarilor  nu vor acoperi inflaţia,  pentru că ştim 
foarte bine că puterea de cumpărare va scădea, taxele pe care le introduceţi aproape săptămânal nu le va face viaţa 
mai uşoară, ci dimpotrivă. Si parcă nu era destul mai introduceţi şi coplata în sănătate,  mai măriţi şi taxele locale, 
mai introduceţi şi timbrul de mediu. 
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 Dar ceea ce este cel mai grav este intenţia Guvernului Ponta de a reinstitui pensiile de lux lovind în 
continuare în cei mulţi, adică 600.000 de pensionari care au pensia minimă de numai 350 lei, cărora această mărire de 
4% le-a adus în portofel doar 14 lei. Dreptate vreţi să faceţi ? Este oare echitabil?  

 Stimaţi colegi, 
 Românii trebuie să ştie şi să coştientizeze că anul 2013 va fi un an greu, un an al scumpirilor şi al umilinţei 

pentru că acest guvern a dat cu o mână şi a luat cu nouă. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
 Daniel Geantă 

 
*** 

 
 

”Ce facem cu pensiile militarilor? Rezolvă Ministerul sesizările primite sau  

declanşează un nou experiment social?” 
 
Stimaţi colegi, 
 Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă semnala iresponsabilitatea şi degringolada actualei guvernări în 

ceea ce priveste situaţia pensionarilor.  
Astfel, ca urmare a poziţei şubrede în USL a ministrului muncii, interesele pensionarilor sunt sacrificate pe 

altarul războiului dintre PSD şi PNL. Lipsa de autoritate a actualului ministru al muncii pe acest subiect a produs 
panică şi confuzie în rândul pensionarilor. La Ministerul Muncii se operează şi după 9 luni de guvernare USL cu 
scuza „grelei moşteniri”. USL tratează pensionarii ca o carne de tun, sunt buni în campania electorală, după care uită 
de problemele lor. Declaraţiile premierului Ponta privind menţinerea actualei legi a sistemului unic de pensii arată că 
toată retorica USL din perioada sa de opoziţie şi de campanie electorală a fost doar o propagandă ieftină. Cu 
responsabilitatea guvernării ca o sabie a lui Damocles deasupra capului, USL recunoaşte că această lege nu poate fi 
modificată pentru că ar strica nişte echilibre cu greu obţinute de ţara noastră. 

România în acest moment nu îşi permite un nou experiment social. Acesta ar produce numai haos şi 
dezordine în sistem. Dacă există cazuri punctuale acestea trebuie să fie rezolvate conform reglementărilor legale în 
vigoare. Vorbesc aici de acele cazuri în care există hotărâri ale instanţelor judecătoreşti pe care niciun ministru nu le 
poate ignora, dar de la o excepţie să generalizăm mi se pare aberant. Aceste recalculări au fost făcute de o casă 
sectorială, nu de casa naţională de pensii, casă ce lucrează în sistem de atâţia ani şi care a calculat pensiile acestei 
categorii încă de la începutul înfiinţării ei.  

A reclama modificarea Legii Pensiilor pentru că au existat cazuri punctuale în care unele pensii s-au 
recalculat greşit este ca şi cum nu ai vedea pădurea din cauza copacilor. Nu demolezi o întreagă clădire doar pentru 
că pe un etaj ai observat niste crăpături, repari doar acel etaj, dar laşi cladirea în picioare. 

Dar revenirea la principiul pensiilor speciale, în care unii sunt mai egali ca alţii doar pentru că ar beneficia de 
un statut special, este o eroare care ar costa România pe termen lung. Mai mult, o astfel de decizie ar contribui la 
distrugerea ţesutului social şi-aşa afectat de grelele decizii din anii cei mai grei ai crizei economice, unele categorii 
sociale ar fi îndreptate ostentativ împotriva altora. În lipsa unor prevederi constituţionale specifice, cum a fost cazul 
personalului de la Curtea de Conturi, singurul principiu prin care se poate face dreptate pentru cei mai mulţi, este 
principiul contributivităţii. 

Asta nu înseamnă că nu sunt de acord cu urgentarea proiectului privind pensiile ocupaţionale. Mi-aş dori ca 
actualul guvern să facă din această lege o prioritate pentru că pe termen mediu şi lung ar câştiga unele categorii de 
bugetari, fără a se pune presiune pe bugetul asigurărilor sociale. 

Stimaţi colegi, 
Demararea unui nou proces generalizat de recalculare a pensiilor ar fi un experiment social pe care România 

nu şi-l mai permite, un proces care ar genera numai haos şi dezordine în sistem. 
 Vă mulţumesc. 
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DEPUTAT 

CLAUDIA BOGHICEVICI 
 

*** 
 

„USL şi restricţiile în calea libertăţii de circulaţie a românilor ” 
 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
Integrarea economică europeană se bazează, printre altele, şi pe libertatea de circulaţie a forţei de muncă în 

spaţiul Uniunii Europene, libertate esenţială în realizarea Uniunii Economice şi Monetare. Nu pot să nu remarc faptul 
că după ce iritarea vest-europenilor legată de pericolul iminent reprezentat de „instalatorul polonez” a trecut, astăzi, 
mai degrabă ca urmare a exagerărilor din presa tabloidă s-a ajuns la temerea că muncitorii români vor coloniza Marea 
Britanie, Olanda, Belgia sau Franţa. Presa britanică avertiza chiar asupra pericolului ca peste 30 de milioane de 
români şi bulgari vor ameninţa locurile de muncă din Marea Britanie, ignorând voit faptul că toată populaţia însumată 
a celor două ţări nu se ridică la acea valoare. 

Astfel, în ciuda unei percepţii total greşite asupra României şi Bulgariei, Guvernul care a preluat puterea 
acum 10 luni nu a avut nici un fel de reacţie şi nici nu a formulat un răspuns adecvat limitărilor care sunt impuse 
lucrătorilor români pe piaţa forţei de muncă din Uniunea Europeană. 

Lipsa de acţiune în sfera europeană nu este legată numai de atitudinea antieuropeană a unei mari părţi a 
coaliţiei de guvernare USL, ci şi de slabele performanţe ale acestora în actul de guvernare. Apoi, cât de credibil ar 
putea să fie Guvernul USL în relaţia sa cu Uniunea Europeană, mai ales în privinţa ridicării restricţiilor de pe piaţa 
muncii, atâta vreme cât vara trecută, acelaşi prim-ministru, le nega românilor din diaspora drepturile electorale sau le 
era împiedicată exercitarea acestuia. Cât de credibil ar putea fi Victor Ponta în faţa partenerilor europeni atâta vreme 
cât omologii săi doar bănuiţi de plagiat şi-au depus mandatul, iar pe de altă parte domnia sa continuă să tolereze în 
guvern miniştri care au grave probleme cu justiţia. 

Doamnelor şi domnilor. Relaţia cu partenerii europeni nu va suferii ameliorări semnificative atâta vreme cât 
Guvernul USL va îmbrăţişa valori anti-europene şi va fi mai preocupat de sintagma „Jos Băsescu” decât de 
problemele reale ale românilor, indiferent unde s-ar afla aceştia – în interiorul sau exteriorul frontierelor statului 
român. 

Restricţiile pentru lucrătorii români nu vor dispărea nicidecum de la sine, atâta vreme cât şomajul la nivelul 
zonei euro este peste 11%, iar în state precum Spania a trecut de 25%. Barierele în calea lucrătorilor români se pot 
ridica numai prin negocieri diplomatice şi guvernamentale credibile, prin măsuri eficiente de înlăturare a migraţiei 
ilegale, prin măsuri reale de creare a locurilor de muncă bine plătite la nivel naţional. Ori, USL a demonstrat în 
ultimele 10 luni că nu ştie să facă nimic din toate acestea, ci dimpotrivă să considere românii din afara frontierelor ca 
o povară şi un domeniu de intervenţie guvernamentală în care nu trebuie acţionat. 

 Dragi colegi. USL nu a înţeles încă faptul că suntem membri ai Uniunii Europene de mai bine de cinci ani, 
modul în care trebuie să ne comportăm ca parteneri şi cum pot fi maximizate beneficiile reale pentru români şi 
România. Calea europeană a avut de suferit şi în perioada lui Adrian Năstase şi are în continuare de suferit sub 
guvernare discipolului acestuia, Victor Ponta. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat  
 Florin Mihail SECARĂ 

 
*** 
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”Bacalaureatul 2013 şi nepăsarea Guvernului USL” 

 
Domnule Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
Nu este pentru prima dată când atrag atenţia, atât în plenul  Parlamentului României, cât şi în conferinţele de 

presă susţinute de mine, asupra slabelor performanţe pe care le-au avut şi le au absolvenţii de liceu din România la 
aşa-numita „probă a vieţii” – bacalaureatul. Având în vedere faptul că nimic nu s-a schimbat în ultimul an de zile, mă 
simt dator să trag din nou un puternic semnal de alarmă asupra viitorului unei noi generaţii, care finalizează studiile 
liceale în acest an. 

În primul rând, trebuie să spun că luna aceasta, Guvernul USL a tratat cu cea mai nepăsare rezultatele 
dezastruoase ale simulărilor naţionale de bacalaureat, probă ce se va desfăşura în această vară. Rezultatele au fost 
dezastruoase la nivel naţional, deoarece la această probă nu au promovat peste 76% dintre viitorii absolvenţi. Nici la 
nivelul judeţului Suceava rezultatele nu au fost îmbucurătoare, doar 1 din 4 viitori absolvenţi reuşind să obţină nota 
minimă de promovare. Potrivit celor mai mulţi dintre profesorii angrenaţi în simularea naţională, gradul de dificultate 
al subiectelor a fost mai redus decât în anii precedenţi, însă cu toate acestea performanţele elevilor au rămas 
îngrijorătoare.  

Cu toate că situaţia se prezintă în asemenea condiţii, Guvernul USL tace şi nu are nici un fel de răspuns sau 
soluţie, nu are nici interesul şi nici dorinţa de a schimba situaţia, iar timpul până la probele bacalaureatului propriu-
zis se scurge cu viteză. 

Poate că domniile lor au în vedere ca bacalaureatul să nu mai fie o probă obligatorie, ci una opţională! Nu aşa 
propunea acum 2 ani doamna Andronescu!? Poate că nici nu mai trebuie să se meargă la şcoală, căci fabricile de 
diplome aşteaptă de la actualul guvern să fie revigorate! 

Vreme de peste un doi ani de zile USL a criticat şi împroşcat cu noroi noua Lege a Educaţiei Naţionale, care 
a demarat un real proces de reformă în sistemul educaţional din România. La doar câteva zile după ce au preluat 
puterea, în luna mai a anului trecut, USL a început să masacreze punct cu punct orice reformă demarată în sistem. 
Începând cu relaxarea criteriilor de obţinere a titlurilor didactice în învăţământul superior şi până la ping-pong-ul 
stupid şi fără argumente cu funcţionarea clasei pregătitoare, USL a instalat cu consecvenţă haos în sistemul de 
educaţie din România. 

Nu în ultimul rând, am datoria morală de a aminti câte promisiuni mincinoase a formulat USL în campania 
electorală şi care nu numai că nu au fost respectate, ci dimpotrivă chiar contrazise de acţiunea guvernamentală. Din 
sistemul educaţional singura persoană care a avut ceva de câştigat este „învăţătoarea protestatară”, promovată 
mediatic cu îndârjire, care astăzi ocupă un fotoliu de senator şi care acum tace la restauraţia USL din educaţie. 

Stimaţi colegi.  
Învăţământul preuniversitar se află într-un moment de răscruce, iar dacă în cel mai scurt timp nu se iau 

măsuri corecte, implicaţiile nu vor fi numai asupra ratei de promovibilitate la bacalaureatul din 2013, ci şi asupra 
calităţii din sistemul universitar, asupra pieţei muncii şi a performanţelor economiei naţionale. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

 Ioan Bălan 
*** 

 
”Turismul, soluţie reală pentru dezvoltarea judeţului Vâlcea” 

 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 Cu o valoare totală de 140 milioane lei în vara anului 2011 a demarat, în judeţul Vâlcea, un proiect de mare 

amploare care a presupus amenajarea unui nou domeniu schiabil, Vidra Transalpina. Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului a asigurat finanţarea proiectului, în timp ce beneficiarul, Consiliul Local Voineasa, a 
gestionat atribuirea și urmărirea contractelor aferente implementării proiectului. Ministerul a avut în vedere 
renaşterea unei stațiuni abandonată după 1989, cu un potențial turistic extrem de important. De asemenea, o altă 
motivaţie care a stat la baza includerii proiectului în programul de dezvoltare a infrastructurii de turism, a fost faptul 
că poate să contribuie la relansarea economică a întregii regiuni. Prin această investiţie s-a construit, de la zero, un 
domeniu schiabil integrat, a cărui exploatare aduce deja beneficii comunității locale și județului Vâlcea. Proiectul a 
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presupus realizarea a 4 pârtii de schi cu o lungime totală de 9 km, prevăzute cu sistem de înzăpezire și instalații de 
transport pe cablu care totalizează peste 5 km, cu telescaun, teleschi și o telegondola de 3 km cu stație intermediară. 
Tot în cadrul proiectului au fost prevăzute spații adiacente pentru servicii, o parcare cu minim 350 locuri și un 
refugiu salvamont la cota 1975 m.  

 Stațiunea este amplasată într-o zonă cu condiții meteorologice propice practicării sporturilor de iarnă, cu 
zăpadă din octombrie până în aprilie, iar peisajele specific montane sunt impresionante prin frumuseţea lor. Un alt 
avantaj a fost că accesul era deja existent, respectiv pe DN 7A, drum național ce face legătura între DN1 și 
Transalpina. În aceste condiţii a fost posibil ca la sfârşitul anului 2012 să fie inaugurat noul domeniu schiabil, Vidra 
Transalpina, la doar 100 de km de Râmnicu Vâlcea. Această zonă poate deveni una atractivă din punct de vedere 
turistic. Problema cea mai mare este însă a locurilor de cazare, singurele opţiuni fiind la Obârşia Lotrului şi Voineasa. 
La Vidra, deşi există nişte spaţii de cazare, aceste nu sunt utilizabile din cauza degradării în care au intrat de atâţia ani 
în care situaţia juridică a acestora este neclară.  

 În acest context, actualii guvernanţi ar trebui să facă o prioritate din clarificarea regimului juridic al acestei 
zone care să permită investiţiile în zonă. Judeţul Vâlcea are în general un potenţial turistic neexploatat încă la 
adevărata valoare, dar totuşi această investiţie a dus la creşterea numărului de turişti. Menţionez că odată cu darea în 
folosinţă oficială a instalaţiilor de transport pe cablu din Vidra Transalpina Ski Resort în 22 decembrie 2012, vârful 
de trafic înregistrat a fost de 10.000 oameni pe zi, pentru perioada când accesul a fost gratuit şi respectiv de 2.000 
oameni pe zi, începând cu 18 ianuarie 2013, cand s-a introdus Skipass-ul cu plată. 

 De asemenea, vă reamintesc faptul că Grupul Parlamentar PDL a identificat şi susţinut printre 
amendamentale sale la Bugetul pentru anul 2013, necesitatea finalizării investiţiilor de înnoire a infrastructurii 
turistice vâlcene, condiţie obligatorie pentru ca Vidra Transalpina Ski Resort să poată fi promovată ca destinaţie de 
schi europeană şi a putea concura astfel cu staţiuni similare din Bulgaria şi Austria. Această zonă din judeţul Vâlcea 
este una de o frumuseţe rară, o noua zonă schiabilă care oferă posibilitatea dezvoltării economice a judeţului Vâlcea.  

  Având în vedere toate aceste aspecte, consider că adoptarea măsurilor care să stimuleze investiţiile 
pentru zona Vidra Transalpina, în infrastructura de cazare, precum şi alocarea unui buget pentru finalizarea 
proiectului ar trebui să fie priorităţi ale Guvernului Ponta. 

     Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat 
Romeo Rădulescu 

 
*** 

 

”Politica agricolă a guvernului USL” 

 

 

Dezvoltarea agriculturii nu este nici pentru guvernul USL o prioritate. În programul de guvernare prezentat 
de Victor Ponta în parlament la 21 decembrie 2012, la capitolul destinat agriculturii sînt înscrise obiective generale, 
enunţate de altfel de USL în campania electorală de la sfârşitul anului 2012  fără termene precise de realizare şi fără o 
fundamentare financiară realistă. 

Iată cîteva dintre aceste obiective: readucerea agriculturii pe locul dat de potenţialul şi tradiţia ei; asocierea în 
agricultură va atinge nivelul necesar promovării unei agriculturi performante, bazate pe cererea pieţei europene şi 
internaţionale; dezvoltarea zootehniei şi creşterea ponderii acesteia în totalul producţiei agricole este prioritară; 
creşterea rolului jucat de agricultori astfel încît aceştia să aibă posibilitatea de a influenţa decisiv politicile agricole; 
creşterea suprafeţelor irigate prin măsuri de stimulare a utilizării eficiente a apei şi prin facilitarea accesului 
agricultorilor la un preţ rezonabil al energiei electrice. 
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Am citat doar cîteva din obiectivele programului de guvernare al USL, ele sînt mai multe şi formulate în 
acelaşi limbaj. Trebuie să recunoaştem că sună ca la carte. Mai greu sînt însă de pus în practică, atîta vreme cît 
problemele din agricultura românească sunt în mare parte o acumulare a dezinteresului guvernului Ponta  pentru acest 
sector de o importanţă vitală pentru economie şi pentru cei care locuiesc în mediul rural, dar nu numai. Acelaşi 
dezinteres pentru agricultură, guvernul Ponta l-a manifestat şi săptămâna trecută prin neadoptarea în plenul Camerei 
Deputaţilor a unor propuneri legislative ce privesc sectorul agricol, propuneri de care agricultorii României au nevoie 
urgentă. 

Este evident că la elaborarea programului de guvernare guvernul Ponta a dovedit un optimism nerealist în 
ceea ce priveşte suma pe care România ar fi urmat să o obţină din bugetul Uniunii Europene pentru exerciţiul bugetar 
2014-2020. După cum ştim, din cele aproape 40 de miliarde de euro obţinute de România din bugetul european, 17,5 
miliarde au fost alocate pentru Politica Agricolă Comună, în creştere cu 27% faţă de exerciţiul bugetar 2007-2013. 

Dar această creştere a fondurilor europene pentru agricultură (ca de altfel şi creşterea fondurilor structurale) 
nu constituie o garanţie că agricultura românească va deveni mai competitivă pe piaţa europeană în următorii ani. 
Mai întîi actualul guvern va trebui să pună la punct un întreg mecanism prin care rata de absorbţie a fondurilor 
europene să fie mult mai mare ca pînă acum. Pentru aceasta e nevoie de eliminarea birocraţiei, de renunţarea la 
clientelism, de angajarea de personal cu înaltă calificare pentru elaborarea programelor. Vor fi toate acestea aplicate 
de guvernul Ponta? După cum a funcţionat pînă acum clientelismul în nenumăratele numiri şi măsuri ale guvernului 
USL, mă îndoiesc de o evoluţie bună a lucrurilor. Sînt prea multe guri de hrănit şi prea multe note de plată către 
susţinători în marea familie a USL. 

Pînă una-alta, guvernul Ponta a schimbat modalitatea de impozitare pentru agricultorii persoane fizice, altfel 
spus pentru aproximativ 670.000 de ţărani, de la o taxă pe venitul declarat, cum era pînă acum, la impozit pe 
suprafaţa de teren şi pe numărul de animale. Premisa guvernanţilor este aceea că ţăranii primesc anual subvenţii şi e 
imposibil ca aceştia să nu producă profit, chiar dacă au doar un hectar de teren şi două vaci. 

Teoretic lucrurile stau în felul acesta. În realitate însă, se ştie că majoritatea satelor româneşti sînt în mare 
parte locuite de bătrîni, care fac o agricultură de subzistenţă. Mulţi tineri s-au stabilit la oraş sau lucrează în Spania, 
Italia ori în alte ţări europene care încă mai primesc muncitori români. 

Pe de altă parte, de cîţiva ani, aproximativ un milion de hectare de teren arabil rămîn nelucrate. Dacă 
proprietarilor le-ar aduce profit, oare le-ar mai lăsa să fie năpădite de buruieni? Sigur că aici răspunsul nu poate fi 
unul singur, sînt situaţii diferite de la caz la caz, însă nu poţi să impozitezi un bătrîn care are două hectare de teren la 
cîţiva kilometri de casă, mergînd haiduceşte pe ideea că bătrînul produce obligatoriu profit. 

 
Deputat  

Vasile Gudu 
 

*** 
 

”Lanţul slăbiciunilor în sistemul subvenţiilor europene” 

 

 

Programul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) nu a avut probleme accidentale, rezolvate odată 
cu reluarea plăţilor, ci ample defecţiuni structurale, care pretind o abordare radicală.  

Situaţia de la Ministerul Muncii s-a clarificat. Nu ministrul Maria Câmpeanu era cercetată de DNA, aşa cum 
susţinuse un post de televiziune, ci un director de cabinet al ministrului, care ar fi luat mită ca să favorizeze un 
candidat la un concurs de angajare. 

Dar subiectul este mult mai interesant aşa, căci dezvăluie o slăbiciune structurală a instituţiilor care se ocupă 
cu absorbţia fondurilor europene. Directorul de cabinet, Iuliana Coruţ, împreună cu Paula Mănuceanu, consilier la 
cabinetul ministrului sunt acuzate că au oferit subiectele de examen unui anumit candidat pentru un post de consilier 
în cadrul serviciului care evaluează programele POSDRU, finanţate cu bani europeni. 
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POSDRU este deja un acronim problematic din cauza suspiciunilor de fraudă. În urma unor misiuni de 
evaluare desfăşurate în 2012, Comsia Europeană a sistat plăţile pentru POSDRU, din cauza unor neregului sesizate în 
desfăşurarea programului din anul anterior. Cu câteva zile în urmă UE a reluat plăţile ca urmare a unor măsuri luate 
de Guvern, dar situaţia generală rămâne în continuare problematică, căci ţine de anumite deficienţe structurale. 

Pe scurt POSDRU se ocupă cu organizarea unor cursuri de calificare pentru şomeri şi alte persoane care 
caută să înveţe o nouă profesie. Fostul ministru Leonard Orban a semnalat el însuşi în multe rânduri că evaluarea 
proiectelor este „subiectivă”, ducând la includerea în programul de finanţare a unor proiecte nevalide. Dacă cei care 
evaluează programele sunt slab pregătiţi, pentru că au fost angajaţi  prin examene fraudate, atunci nu doar că nu au 
capacitatea obiectivă de a-şi îndeplini misiunea, dar în plus sunt înclinaţi să reproducă sistemul prin care au fost ei 
înşişi angajaţi. Se crează o complicitate între cei care evaluează şi verifică şi beneficiarii programelor. Nu este de 
mirare că, în aceste împrejurări, s-a constatat că unele proiecte nu meritau să fie selectate, că odată selectate, 
managerii de proiect au făcut cheltuieli exorbitante sau că au achiziţionat pur şi simplu lucruri care nu erau justificate 
de proiect. 

Există însă un angrenaj mai amplu care încurajează fraudarea fondurilor europene. Statul continuă să acorde 
ajutor de şomaj celor care participă la cursuri de calificare, aşa încât orice cursuri, fie că au, fie că nu au nicio 
relevanţă pe piaţa muncii, fie că interesează, fie că nu interesează pe nimeni îşi găsesc uşor o clientelă foarte largă. O 
persoană căreia nu îi convine oferta care i s-a făcut pe piaţa muncii, poate opta pentru un curs oarecare, ca să obţină 
pe mai departe banii de şomaj. Acest lucru explică de ce proiectele POSDRU care nu au o legătură reală cu piaţa 
muncii şi care nu beneficiază nici de instructori bine pregătiţi pot crea iluzia utilităţii lor. 

Aceste proiecte, din start neviabile, care răspund altor nevoi decât cele declarate sunt fireşte tentate să 
„profite” şi să ofere salarii foarte mari pentru instructori, selectaţi ei înşişi din rândul familiei sau prietenilor 
apropiaţi, să facă achiziţii scumpe sau deconturi astronomice. Singurul efect cert pe piaţa muncii al programelor 
POSDRU este că strică piaţa salariilor, propunând sume greu de imaginat în sectorul privat. 

POSDRU nu are probleme accidentale care vor fi fost rezolvate, odată cu reluarea plăţilor. POSDRU are 
grave probleme structurale care pretind o abordare radicală. 

Cazul recent de la Ministerul Muncii pune doar în lumină una dintre verigile slabe şi care se găseşte chiar în 
aparatul de evaluare şi selectare a proiectelor. 

 
Deputat  

Cornel Mircea  Sămărtinean 
 

*** 
 
 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, când la finele lunii noiembrie pe pagina web a Institutului Cultural Român a 

apărut informația cu privire la organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi din străinătate, zvonul care 
circula era că nu de oameni ar avea nevoie instituția în chestiune, cât de proiecte, căci echipa încropită politic nu avea 
nici o idee cu care să înceapă să se afirme.  

Institutul Cultural Român, potrivit legii sale de organizare cadru (Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român) cu modificările și completările ulterioare, 
statuează la art. 1 alin (1)  că ICR este o ,,instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică”. Potrivit art 
23 alin (1), ,,Încadrarea personalului Institutului se face pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii.” Prin 
urmare, ocuparea celor 17 poziții la Institutele Culturale Române din străinătate trebuia să se realizeze prin concurs 
sau examen, în condițiile legii. 

Însă lista câștigătorilor este, nume după nume, o insultă. În cursul serii de sâmbătă, când ICR s-a simțit 
obligată să pună punctul pe i referitor la modificarea și completarea anunțului cu persoanele desemnate, comunicatul 
a câștigat o frază strașnică: ,,Au fost respectate toate prevederile regulamentului, candidații provenind din diferite 
localități ale țării." Domnule Marga, dacă ne jucăm de-a mica Americă, țin să va precizez că anunțul este incomplet 
și această neglijență mă face să deduc că n-a fost respectat nici un regulament. Știți, o țară nu e numai teritoriu ca să 
puteți puncta la diversitate prin sintagma ,,proveniți din diferite localități ale țării”. Ar fi trebuit să existe și 
mențiunea potrivit căreia candidații au provenit din toate mediile sociale și toate minoritățile naționale, din toate 
religiile. Iar dacă nu aveți printre cei înscriși un maghiar, un rrom, un evreu, un turc, un armean etc, mi-e teamă că 
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NU s-au respectat acele regulamente pe care le tot invocați.  
Cei 170 de candidați mințiți și înșelați, aștept anularea concursului și tragerea la răspundere administrativă 

și / sau penală, după caz, a celor vinovați de această mascaradă.  
Dar se pare că ilegalitatea devine noua valoare culturală! 
 

Deputat 
Alin Augustin Florin POPOVICIU 

 
*** 

 
”Regionalizarea-câteva principii” 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Cu uimire și dezamăgire, am remarcat că Uniunea Social Liberală, prin vocea ministrului Dragnea, 

pregătește un proiect de regionalizare a României, care, din punct de vedere principial și logic, conduce la câteva 
paradoxuri și efecte perverse pe termen lung. 

Domnule ministru, ar trebui să știți că orice ființă umană și în speță cetățean, are o apartenență, iar această 
apartenența este definită printr-un nume al regiunii din care provine. 

Plecând de la denumirea continentelor, a țărilor și implicit a regiunilor,ca să nu mai vorbim de orașe și 
localități, atât eu ,cei ce ne ascultă, cât și cetățenii României, chiar și dumneavoastră, suntem în primul rând 
cetățeani români, apoi olteani, moldoveani, dobrogeani, ardeleni etc. 

Explicați-ne și nouă , vă rugăm frumos, cine și cum a ajuns la concluzia că noi românii putem fi împărțiți 
după puncte cardinale, sau combinații ale acestota. 

Cum se va numi locuitorul regiunii sud-vest sau nord-est,de exemplu? Cumva sud-vestean sau nord-estean? 
Sună și este cel puțin stupid! 

Întelegem rațiunile economic-financiare care stau la baza ideii de regionalizare, dar cel puțin eu consider că 
ar trebui să judecăm această problemă după câteva principii: 

1. Principiul geografic - Regiunile s-au format de-a lungul istoriei în virtutea unei limite dată de 
bariere naturale, cum ar fi: linia crestelor munților, mari râuri și fluvii, zone puternic împădurite de 
nepătruns.  

 
2. Principiul cultural - Locuitorii unei astfel de regiuni au o subcultură proprie, plus obiceiuri în 

ceea ce privește cel puțin cele două evenimente fundamentale din existența omului, adică nașterea și 
moartea. 
 

3. Principiul demografic - Reglementarile Uniunii Europene  fac referire la populația minimă și 
maximă.  
 

4. Principiul economic - Din punct de vedere economic și al produsului intern brut, nu este 
obligatoriu ca aceste regiuni să fie egale între ele. Se va înțelege de aici că, anumite regiuni vor fi ajutate mai 
mult din banii comunitari decât altele, pentru eliminarea decalajelor existente. Aceasta este filosofia banilor 
comunitari, atât în macro cât și în micro 

 
  Aplicarea acestor cel puțin patru principii, vă va conduce la concluzia că, regiunile României nu vor 

putea fi decât următoarele: Dobrogea, Moldova, Bucovina, Maramureș, Crișana, Ardeal, Banat , Oltenia, 
Muntenia și București. 

Astfel, zece regiuni pot fi echilibrate din punct de vedere geografic și demografic(al populației), fără a se 
ține cont de vechea delimitare județeană dată de Ceaușescu în 1968. 

Având în vedere că aproape toate unitățiile administrativ-teritoriale au încheiat procese verbale de 
delimitare cu vecinii, vizate de oficiile judetene de cadastru, devine o procedură simplă adaugarea unor unități 
apartenente la un vechi județ, la o regiune nou creata. 
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Domnule ministru, regionalizarea nu se face doar pentru bani! Regionalizarea trebuie făcută pentru o 
lungă perioadă de timp, fiindcă nu ne jucăm nici cu făcutul legilor, nici cu schimbarea Constituției. 

Avem nevoie ca oamenii să se mândrească cu apartenența lor și să participe cu entuziasm la dezvoltarea 
propriei regiuni. 

Încercați să depășiți ambițiile și orgoliile, atât ale dumneavoastră, cât și ale baronilor locali USL și 
gândiți-vă că veți intra în istorie ca arhitectul unui progres administrativ al României, așezat pe baze normale , 
juste și dătătoare de speranță. 

Nu picați în capcana momentului! 
Dragi colegi vă mulțumesc pentru atenție!  
 

DEPUTAT 
Florin GHEORGHE 

 
*** 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Daniel Constantin Barbu,  ministrul Culturii 

 
Clădiri istorice 

 
Domnule Ministru, vă rog să-mi comunicaţi strategia Ministerului pe care îl conduceţi, în ceea ce priveşte 

salvarea clădirilor istorice care nu fac parte din patrimoniul cultural? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat 
Florin Gheorghe 

*** 
 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 

 
Grădiniţele din judeţul Constanţa 

 
Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care sunt măsurile ce le veţi întreprinde pentru înfiinţarea de noi 

grădiniţe în municipiul Constanţa, având în vedere că numărul locurilor este insuficient? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Florin Gheorghe 

*** 
 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
 

Perdele forestiere 
 
Stimată doamnă Ministru, având în vedere gradul ridicat de poluare existent în jurul marilor centre urbane vă 

rog să-mi comunicaţi unde şi când demaraţi proiectele privind crearea de perdele forestiere. 
 Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Florin Gheorghe 

*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Tineretului şi Sportului. 
 
 

Priorităţile Ministerului 
 
Domnule ministru, vă rog să-mi comunicaţi care sunt priorităţile pe anul 2013 ale Ministerului pe care îl 

conduceţi, asumate prin programul de guvernare? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat  
Florin Gheorghe 

*** 
 
 

 Interpelări 

Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 
Necesitatea adoptării unor măsuri menite să rezolve problema salariaţilor de la MECHEL Târgovişte 

– O „bombă socială” pe cale să explodeze. 
 

 Doamnă Ministru, 
 Prin prezenta, doresc să supun atenţiei dumneavoastră impactul negativ major pe care situaţia în care se află 

Combinatul de Oţeluri Speciale (COS) Târgovişte, deţinut, până mai de curând, de concernul Mechel, o are asupra 
miilor de muncitori care activează în cadrul acestui combinat. 

 Dacă în urmă cu 10-15 ani, Combinatul de Oţeluri Speciale din Târgovişte, cu peste 10.000 de angajaţi, 
hrănea aproape jumătate din oraş, acum societatea seamănă mai degrabă cu un „schelet“ gata să se prăbuşească, iar 
angajaţii, tot mai puţini la număr – 2.500, au ajuns să nu mai aibă siguranţa zilei de mâine, aşteptând în orice clipă 
decizia disponibilizării. 

 Din cei aproximativ 2.500 de angajaţi de la Mechel Târgovişte şi Mechel Reparaţii, 60 au fost disponibilizaţi 
la sfârşitul anului 2012, iar alţi 1.500 se află în şomaj tehnic, un şomaj tehnic a cărui întrerupere se tot amână, 
întrucât patronatul rus a decis închiderea temporară a combinatului.  

 Astfel, la sfârşitul lunii noiembrie 2012, activitatea în combinat s-a oprit. La acel moment, reprezentanţii 
patronatului rus au lansat ideea că activitatea va fi reluată în jurul datei de 10 ianuarie 2013, idee ce nu s-a 
concretizat, întrucât reluarea activităţii a fost succesiv amânată, situaţia existând şi în acest moment. 

 Situaţia muncitorilor din cadrul COS este una extrem de gravă. Aceştia au fost nevoiţi „să se descurce”, într-
o perioadă costisitoare din punct de vedere financiar, cu doar 80% din venituri. Astfel, cu sume derizorii, salariaţii 
Mechel Târgovişte au trebuit să suporte cheltuielile ridicate pricinuite de iarnă, respectiv facturi la gaze, electricitate 
şi încălzire, mult mai mari comparativ cu altă perioadă a anului. 

 Întreruperea activităţii la Mechel Târgovişte, chiar dacă este doar temporară, îi afectează pe dâmboviţeni, 
având în vedere că sunt familii în care toţi membrii cu un loc de muncă sunt angajaţi în aceeaşi companie.  

 Închiderea Mechel are un impact major la nivelul municipiului Târgovişte şi determină o criză socială 
însemnată. O închidere definitivă ar fi o catastrofă, întrucât multe familii ar putea rămâne fără nicio sursă de venit. 

 O altă problemă pe care Mechel Târgovişte, cel mai mare combinat metalurgic din România, o are de 
rezolvat este dată de recenta declanşare a procedurii de executare silită pentru suma de 20 milioane de lei, bani 
reprezentând restanţe salariale către 2300 de muncitori. Conturile societăţii au fost blocate după ce aceştia au obţinut 
în instanţă hotărâri definitive şi irevocabile de recuperare a unor majorări salariale din 2007 şi 2008, ce se ridică la 
peste 100 de miliarde de lei vechi.  

 Cu această ocazie, patronatul rus şi-a arătat, încă odată, indisponibilitatea spre dialog. Astfel, avocatul 
salariaţilor, împreună cu agentul procedural al organismului de executare, în realizarea procedurii de înştiintare a 
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conducerii societăţii, s-au lovit de agenţii de pază. Executorul şi avocatul nu au fost primiţi în interiorul societăţii 
pentru a preda notificările, astfel că aceştia au trecut la afişarea actelor pe geamurile de la intrare. 

 Pentru a se proteja de astfel de situaţii, şi pentru a se pune la adăpost de viitori creditori ce ar fi putut să 
solicite realizarea creanţei pe care aceştia o au de recuperat pe calea executării silite, Mechel Târgovişte a cerut 
deschiderea procedurii de insolvenţă, formându-se astfel, pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, dosarul nr. 
1906/120/2013. 

 Anunţata vânzare a capacităţilor de producţie Mechel din România este cauzată de îndatorarea excesivă a 
grupului rus în strategia de dezvoltare a sectorului minier din Rusia şi datorită rezultatelor cosmetizate şi prezentate 
drept slabe privitoare la sectorul metalurgic românesc. 

 O analiză realizată de grupul de consultanţă Syndex a scos la iveală faptul că grupul Mechel a practicat 
preţuri cu 30 % sub preţul pieţei la vânzările intragrup (aceste vânzări reprezentând între 80-100 % din vânzările 
totale), ceea ce, evident, a influenţat negativ cifrele de afaceri şi, în consecinţă, rezultatele societăţilor. 

 Curios este faptul că, în aceeaşi zi în care Mechel Târgovişte a depus cererea de intrare în insolvenţă s-a 
realizat şi mult discutata vânzare a celor patru combinate metalurgice pe care concernul rus Mechel le deţinea în 
România. Aceste combinate au fost vândute pe suma derizorie de 52 de euro către SC INVEST NIKAROM SRL, o 
societate comercială cu un număr de 3 angajaţi şi care are drept obiect de activitate – comerţul cu ridicată al altor 
maşini şi echipamente.  

 Astfel, societatea comercială în cauză nu are legătură, nici măcar tangenţial, cu obiectul de activitate pe care 
COS Târgovişte îl presupune, motiv pentru care este întemeiată teama cu care salariaţii din cadrul combinatului 
privesc spre viitor. Mai mult, având în vedere obiectul de activitate al societăţii cumpărătoare, planează ideea potrivit 
căreia activitatea combinatului ar urma să fie oprită definitiv, urmând ca activele acestuia să fie valorificate. 

 Închiderea totală a activităţii combinatului ar conduce la explozia unei adevărate „bombe sociale” în 
Municipiul Târgovişte, cât şi în celelalte localităţi, unde concernul Mechel deţine societăţi. Astfel, mii de oameni care 
îşi desfăşoară activitatea în aceste societăţi vor rămâne pe drumuri. Acestor mii li se vor adăuga altele, întrucât un loc 
din metalurgie antrenează alte 3-4 locuri de muncă în economia reală. 

 O situaţie asemănatoare s-a regăsit şi în Franţa, unde ArcelorMittal, cel mai mare producător de oţel din 
lume, doreşte închiderea mai multor uzine.  

 Totodată, din punct de vedere economic, este de notorietate faptul că industria metalurgică poate constitui o 
sursă de venit importantă pentru bugetul de stat. Astfel, eventuala închidere a activităţii Combinatului de Oţeluri 
Speciale din Târgovişte, precum şi activitatea în celelalte combinate similare din ţară, ar produce pagube însemnate la 
nivelul venitului la bugetul de stat, fapt de nedorit având în vedere situaţia economică precară cu care România se 
confruntă. 

 Având în vedere cele expuse, precum şi faptul că metalurgia este o ramură foarte importantă în economia 
naţională, vă solicit, Doamnă Ministru, Mariana Câmpeanu, să ne informaţi cu privire la măsurile pe care Guvernul 
României şi, implicit, Ministerul pe care îl conduceţi, le va întreprinde în scopul rezolvării problemelor cu care 
salariaţii români ai concernului Mechel se confruntă. 

 În speranţa că veţi  dispune analizarea situaţiei expuse şi găsirea unor soluţii, vă mulţumesc anticipat. 
 Solicit răspuns scris . 
 
 

Deputat, 
Florin Aurelian Popescu 

 
*** 
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Adresată doamnei Mona-Maria Pivniceru, ministrul Justiţiei 
 
 
 

Legalitatea vânzării celor patru combinate metalurgice din România deţinute de concernul Mechel 
către S.C. Invest Nikarom S.R.L. 

 
 
 
 Doamnă Ministru, 
 Prin prezenta, doresc să supun atenţiei dumneavoastră recenta operaţiune de vânzare a celor patru combinate 

metalurgice pe care concernul rus Mechel le deţinea în România. Astfel, aceste combinate au fost vândute pe suma 
derizorie de 52 de euro către SC INVEST NIKAROM SRL, o societate comercială cu un număr de 3 angajaţi şi care 
are drept obiect de activitate – comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente. Această operaţiune de vânzare s-a 
realizat în data de 19.02.2013, dată la care a fost introdusă şi cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă 
formându-se astfel, pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, dosarul cu nr. 1906/120/2013.Printre combinatele ce au făcut 
obiectul contractului de vânzare-cumpărare se numără şi Combinatul de Oţeluri Speciale din Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa. 

 Societatea comercială cumpărătoare nu are vreo legătură, nici măcar tangenţial, cu obiectul de activitate pe 
care COS Târgovişte îl presupune. Mai mult, având în vedere obiectul de activitate al societăţii cumpărătoare, 
planează ideea potrivit căreia activitatea combinatului ar urma să fie oprită definitiv, urmând ca activele acestuia să 
fie valorificate bucată cu bucată. 

 În aceste condiţii, vânzarea unor active, ce au o valoare de ordinul milioanelor de euro, pentru suma 
simbolică de 52 de euro este de natură să trezească suspiciuni asupra legalităţii şi substratului economic pe care 
acestă operaţiune o implică. 

 Un prim aspect ce consider a fi necesar de analizat îl constituie analiza asupra respectării condiţiilor impuse 
prin contractul de privatizare încheiat de Statul Român şi societatea Conares Trading AG, parte a grupului Mechel 
Rusia, încheiat la nivelul anului 2002. Astfel, consider necesară realizarea unor verificări cu privire la modul în care 
concernul Mechel şi-a respectat obligaţiile asumate prin contractul de privatizare şi, totodată, dacă acest contract 
poate influenţa în vreun fel valabilitatea recentului contract de vânzare-cumpărare încheiat între concernul Mechel şi 
S.C. Invest Nikarom S.R.L. 

 Un al doilea aspect ce trebuie avut în vedere îl constituie posibiliatea Statului Român să solicite anularea 
contractului de vânzare-cumpărare şi repunerea părţilor în situatia anterioară motivată de faptul că preţul contractului 
respectiv este situat mult sub nivelul pieţei. Astfel, activele ce formează cele patru combinate metalurgice sunt 
evaluate la ordinul milioanelor de euro.  

 În aceste condiţii, în mod evident, vânzarea nu a avut o cauză licită, fiind fie efectuată în vederea procurării 
de lichidităţi prin mijloace ruinatoare, fie făcută în vederea deturnării bunurilor de la urmărirea de către creditorii de 
bună-credinţă.  

 De asemenea, asupra operaţiunii de vânzare-cumpărare, încheiată la nivelul datei de 19.02.2013, prin care 
patru combinate metalurgice au intrat în proprietatea unei societăţi cu răspundere limitată, planează suspiciunea 
săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală. 

 Evaziunea fiscală a fost definită în doctrină ca  fiind sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, 
de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor 
sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice române sau straine. 

 Astfel, conform prevederilor Titlului III din Codul Fiscal aflat în vigoare, pentru operaţiunea în cauză se 
datorează impozit pe venit calculat în raport cu valoarea tranzacţiei. În aceste condiţii, impozitul pe venit calculat la o 
valoare de 52 de euro este infinit mai mic raportat la impozitul pe venit calculat la valoarea reală a celor patru 
combinate. 

 Prin această operaţiune, Statul Român a fost prejudiciat, subevaluarea preţului reprezentând un mijloc de 
sustragere în parte de la plata impozitelor datorate bugetului de stat.  

 Având în vedere cele expuse, precum şi faptul că metalurgia este o ramură foarte importantă în economia 
naţională, vă solicit, Doamnă Ministru, Mona-Maria Pivniceru, să procedaţi la efectuarea unui control de legalitate 
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asupra operaţiunii de vânzare-cumpărare a celor patru combinate metalurgice deţinute în România de concernul rus 
Mechel, precum şi informarea noastră cu privire la cele constatate şi măsurile ce vor fi întreprinse. 

 În speranţa că veţi  dispune analizarea situaţiei expuse şi găsirea unor soluţii, vă mulţumesc anticipat.  
 Solicit răspuns scris . 
 

Deputat, 
Florin Aurelian Popescu 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

 
Verificărea legalităţii operaţiunii de vânzare a celor patru combinate metalurgice din România 

deţinute de concernul Mechel către S.C. Invest Nikarom S.R.L. 
 
 Domnule Ministru, 
 Prin prezenta, doresc să supun atenţiei dumneavoastră recenta operaţiune de vânzare a celor patru combinate 

metalurgice pe care concernul rus Mechel le deţinea în România. Astfel, aceste combinate au fost vândute pe suma 
derizorie de 52 de euro către SC INVEST NIKAROM SRL, o societate comercială cu un număr de 3 angajaţi şi care 
are drept obiect de activitate – comerţul cu ridicata al altor maşini şi echipamente.  

 Această operaţiune de vânzare s-a realizat în data de 19.02.2013, dată la care a fost introdusă şi cererea de 
deschidere a procedurii de insolvenţă formându-se astfel, pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, dosarul cu nr. 
1906/120/2013. 

 Printre combinatele ce au făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare se numără şi Combinatul de 
Oţeluri Speciale din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. 

 Societatea comercială cumpărătoare nu are vreo legătură, nici măcar tangenţial, cu obiectul de activitate pe 
care COS Târgovişte îl presupune. Mai mult, având în vedere obiectul de activitate al societăţii cumpărătoare, 
planează ideea potrivit căreia activitatea combinatului ar urma să fie oprită definitiv, urmând ca activele acestuia să 
fie valorificate bucată cu bucată. 

 În aceste condiţii, vânzarea unor active, ce au o valoare de ordinul milioanelor de euro, pentru suma 
simbolică de 52 de euro este de natură să trezească suspiciuni asupra legalităţii şi substratului economic pe care 
acestă operaţiune o implică. 

 Un prim aspect ce consider a fi necesar de analizat îl constituie analiza asupra respectării condiţiilor impuse 
prin contractul de privatizare încheiat de Statul Român şi societatea Conares Trading AG, parte a grupului Mechel 
Rusia, încheiat la nivelul anului 2002. Astfel, consider necesară realizarea unor verificări cu privire la modul în care 
concernul Mechel şi-a respectat obligaţiile asumate prin contractul de privatizare şi, totodată, dacă acest contract 
poate influenţa în vreun fel valabilitatea recentului contract de vânzare-cumpărare încheiat între concernul Mechel şi 
S.C. Invest Nikarom S.R.L. 

 Un al doinea aspect ce trebuie avut în vedere îl constituie posibiliatea Statului Român să solicite anularea 
contractului de vânzare-cumpărare şi repunerea părţilor în situatia anterioară motivată de faptul că preţul contractului 
respectiv este situat mult sub nivelul pieţei. Astfel, activele ce formează cele patru combinate metalurgice sunt 
evaluate la ordinul milioanelor de euro.  

 În aceste condiţii, în mod evident, vânzarea nu a avut o cauză licită, fiind fie efectuată în vederea procurării 
de lichidităţi prin mijloace ruinatoare, fie făcută în vederea deturnării bunurilor de la urmărirea de către creditorii de 
bună-credinţă.  

 De asemenea, asupra operaţiunii de vânzare-cumpărare, încheiată la nivelul datei de 19.02.2013, prin care 
patru combinate metalurgice au intrat în proprietatea unei societăţi cu răspundere limitată, planează suspiciunea 
săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală. 

 Evaziunea fiscală a fost definită în doctrină ca  fiind sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, 
de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor 
sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice române sau straine. 
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 Astfel, conform prevederilor Titlului III din Codul Fiscal aflat în vigoare, pentru operaţiunea în cauză se 
datorează impozit pe venit calculat în raport cu valoarea tranzacţiei. În aceste condiţii, impozitul pe venit calculat la o 
valoare de 52 de euro este infinit mai mic raportat la impozitul pe venit calculat la valoarea reală a celor patru 
combinate. 

 Prin această operaţiune, Statul Român a fost prejudiciat, subevaluarea preţului reprezentând un mijloc de 
sustragere în parte de la plata impozitelor datorate bugetului de stat.  

 Având în vedere cele expuse, precum şi faptul că metalurgia este o ramură foarte importantă în economia 
naţională, vă solicit, Domnule Ministru, Daniel Chiţoiu, să procedaţi la verificarea legalităţii operaţiunii de vânzare a 
celor patru combinate metalurgice din România deţinute de concernul rus Mechel, precum şi informarea noastră cu 
privire la măsurile ce vor fi întreprinse. 

 În speranţa că veţi  dispune analizarea situaţiei expuse şi găsirea unor soluţii, vă mulţumesc anticipat. 
 Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Florin Aurelian Popescu 

 
*** 

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 

 
Necesitatea adoptării unor măsuri menite să rezolve problema situaţiei de la MECHEL  

Târgovişte – O „bombă socială” pe cale să explodeze 
 

 Domnule Ministru, 
 Prin prezenta, doresc să supun atenţiei dumneavoastră impactul negativ major pe care situaţia în care se află 

Combinatul de Oţeluri Speciale (COS) Târgovişte, deţinut, până mai de curând, de concernul Mechel, o are asupra 
miilor de muncitori care activează în cadrul acestui combinat, precum şi asupra dezvoltării economiei, atât la nivel 
naţional, cât mai ales la nivel local. 

 Dacă în urmă cu 10-15 ani, Combinatul de Oţeluri Speciale din Târgovişte, cu peste 10.000 de angajaţi, 
hrănea aproape jumătate din oraş, acum societatea seamănă mai degrabă cu un „schelet“ gata să se prăbuşească, iar 
angajaţii, tot mai puţini la număr – 2.500, au ajuns să nu mai aibă siguranţa zilei de mâine, aşteptând în orice clipă 
decizia disponibilizării. 

 Din cei aproximativ 2.500 de angajaţi de la Mechel Târgovişte şi Mechel Reparaţii, 60 au fost disponibilizaţi 
la sfârşitul anului 2012, iar alţi 1.500 se află în şomaj tehnic, un şomaj tehnic a cărui întrerupere se tot amână, 
întrucât patronatul rus a decis închiderea temporară a combinatului.  

 Astfel, la sfârşitul lunii noiembrie 2012, activitatea în combinat s-a oprit. La acel moment, reprezentanţii 
patronatului rus au lansat ideea că activitatea va fi reluată în jurul datei de 10 ianuarie 2013, idee ce nu s-a 
concretizat, întrucât reluarea activităţii a fost succesiv amânată, situaţia existând şi în acest moment. 

 Situaţia muncitorilor din cadrul COS este una extrem de gravă. Aceştia au fost nevoiţi „să se descurce”, într-
o perioadă costisitoare din punct de vedere financiar, cu doar 80% din venituri. Astfel, cu sume derizorii, salariaţii 
Mechel Târgovişte au trebuit să suporte cheltuielile ridicate pricinuite de iarnă, respectiv facturi la gaze, electricitate 
şi încălzire, mult mai mari comparativ cu altă perioadă a anului. 

 Întreruperea activităţii la Mechel Târgovişte, chiar dacă este doar temporară, îi afectează pe dâmboviţeni, 
având în vedere că sunt familii în care toţi membrii cu un loc de muncă sunt angajaţi în aceeaşi companie. Închiderea 
Mechel are un impact major la nivelul municipiului Târgovişte şi determină o criză socială însemnată. O închidere 
definitivă ar fi o catastrofă, întrucât multe familii ar putea rămâne fără nicio sursă de venit. 

 O altă problemă pe care Mechel Târgovişte, cel mai mare combinat metalurgic din România, o are de 
rezolvat este dată de recenta declanşare a procedurii de executare silită pentru suma de 20 milioane de lei, bani 
reprezentând restanţe salariale către 2300 de muncitori. Conturile societăţii au fost blocate după ce aceştia au obţinut 
în instanţă hotărâri definitive şi irevocabile de recuperare a unor majorări salariale din 2007 şi 2008, ce se ridică la 
peste 100 de miliarde de lei vechi.  

 Cu această ocazie, patronatul rus şi-a arătat, încă odată, indisponibilitatea spre dialog. Astfel, avocatul 
salariaţilor, împreună cu agentul procedural al organismului de executare, în realizarea procedurii de înştiintare a 
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conducerii societăţii, s-au lovit de agenţii de pază. Executorul şi avocatul nu au fost primiţi în interiorul societăţii 
pentru a preda notificările, astfel că aceştia au trecut la afişarea actelor pe geamurile de la intrare. 

 Pentru a se proteja de astfel de situaţii, şi pentru a se pune la adăpost de viitori creditori ce ar fi putut să 
solicite realizarea creanţei pe care aceştia o au de recuperat pe calea executării silite, Mechel Târgovişte a cerut 
deschiderea procedurii de insolvenţă, formându-se astfel, pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, dosarul nr. 
1906/120/2013. 

 Anunţata vânzare a capacităţilor de producţie Mechel din România este cauzată de îndatorarea excesivă a 
grupului rus în strategia de dezvoltare a sectorului minier din Rusia şi datorită rezultatelor cosmetizate şi prezentate 
drept slabe privitoare la sectorul metalurgic românesc. 

 O analiză realizată de grupul de consultanţă Syndex a scos la iveală faptul că grupul Mechel a practicat 
preţuri cu 30 % sub preţul pieţei la vânzările intragrup (aceste vânzări reprezentând între 80-100 % din vânzările 
totale), ceea ce, evident, a influenţat negativ cifrele de afaceri şi, în consecinţă, rezultatele societăţilor. 

 Curios este faptul că, în aceeaşi zi în care Mechel Târgovişte a depus cererea de intrare în insolvenţă s-a 
realizat şi mult discutata vânzare a celor patru combinate metalurgice pe care concernul rus Mechel le deţinea în 
România. Aceste combinate au fost vândute pe suma derizorie de 52 de euro către SC INVEST NIKAROM SRL, o 
societate comercială cu un număr de 3 angajaţi şi care are drept obiect de activitate – comerţul cu ridicată al altor 
maşini şi echipamente.  

 Astfel, societatea comercială în cauză nu are legătură, nici măcar tangenţial, cu obiectul de activitate pe care 
COS Târgovişte îl presupune, motiv pentru care este întemeiată teama cu care salariaţii din cadrul combinatului 
privesc spre viitor. Mai mult, având în vedere obiectul de activitate al societăţii cumpărătoare, planează ideea potrivit 
căreia activitatea combinatului ar urma să fie oprită definitiv, urmând ca activele acestuia să fie valorificate. 

 Închiderea totală a activităţii combinatului ar conduce la explozia unei adevărate „bombe sociale” în 
Municipiul Târgovişte, cât şi în celelalte localităţi, unde concernul Mechel deţine societăţi. Astfel, mii de oameni care 
îşi desfăşoară activitatea în aceste societăţi vor rămâne pe drumuri. Acestor mii li se vor adăuga altele, întrucât un loc 
din metalurgie antrenează alte 3-4 locuri de muncă în economia reală. 

 O situaţie asemănatoare s-a regăsit şi în Franţa, unde ArcelorMittal, cel mai mare producător de oţel din 
lume, doreşte închiderea mai multor uzine.  

 Totodată, din punct de vedere economic, este de notorietate faptul că industria metalurgică poate constitui o 
sursă de venit importantă pentru bugetul de stat. Astfel, eventuala închidere a activităţii Combinatului de Oţeluri 
Speciale din Târgovişte, precum şi activitatea în celelalte combinate similare din ţară, ar produce pagube însemnate la 
nivelul venitului la bugetul de stat, fapt de nedorit având în vedere situaţia economică precară cu care România se 
confruntă. 

 Având în vedere cele expuse, precum şi faptul că metalurgia este o ramură foarte importantă în economia 
naţională, vă solicit, Domnule Ministru, Varujan Vosganian, să ne informaţi cu privire la măsurile pe care Guvernul 
României şi, implicit, Ministerul pe care îl conduceţi, le va întreprinde în scopul rezolvării problemelor cu care 
salariaţii români ai concernului Mechel se confruntă, precum şi în scopul salvării a ceea ce a mai rămas din industria 
metalurgică din România.  

 În speranţa că veţi  dispune analizarea situaţiei expuse şi găsirea unor soluţii, vă mulţumesc anticipat. 
 Solicit răspuns scris . 
 

Deputat, 
Florin Aurelian Popescu 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 
Daţi locuri de muncă românilor! 
 
Aproape trei sferturi din persoanele care se prezintă în audienţă la biroul meu parlamentar se plâng că nu au 

loc de muncă. La prima vedere, poate fi un aspect banal, într-o Românie post-decembristă încă departe de democraţie 
şi de aşteptările oamenilor. Cred însă că lipsa locurilor de muncă, transpusă în realitate în lipsa speranţei, a 
perspectivei şi a şansei unei vieţi decente, denotă un fenomen social grav, încă nerezolvat de guvernele care au 
condus România.  

Ultimele date statistice, seci şi reci, arată că numărul de şomeri a crescut în 38 de judeţe ale ţării, bineînţeles 
şi în Giurgiu. În realitate, numărul şomerilor nu este cel oficial, din evidenţa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă. ANOFM împarte cei peste 500.000 de şomeri ai României în două categorii: indemnizaţi şi 
neindemnizaţi. Cei mai mulţi sunt în intervalul de vârstă cuprins între 40 şi 50 de ani, iar după împlinirea vârstei de 
50 de ani  posibilităţile de angajare a unui român scad dramatic, dacă nu sunt chiar nule! Astfel de oameni vin, la 
fiecare sfârşit de săptămână, la biroul meu parlamentar din Giurgiu şi îşi plâng soarta. Sunt oameni încă în putere, 
oameni bine pregătiţi profesional, sătui însă de câte uşi li s-au închis.  

Cred că Guvernul actual are o datorie morală imensă faţă de aceşti oameni fără loc de muncă, ei devenind 
cerşetori sau, mai rău, ajungând să îşi pună capăt zilelor din disperare. Guvernul USL trebuie să spună oamenilor 
adevărul, după ce au câştigat alegerile cu promisiuni care mai de care mai înălţătoare, una dintre acestea fiind 
asigurarea de noi locuri de muncă. Din păcate, primele măsuri adoptate de actualul Executiv, referitoare la 
impozitarea microîntreprinderilor, determină creşterea numărului şomerilor, nu diminuarea lui. O bună parte din 
micile afaceri care au mai scăpat de guvernarea PDL-istă, nu mai pot acum să supravieţuiască, iar şomerii se 
înmulţesc văzând cu ochii.  

Consider că guvernanţii trebuie să prezinte o situaţie naţională reală a tuturor persoanelor apte de muncă care 
în prezent nu lucrează. Sunt convinsă că cifra reală a acestor persoane depăşeşte cu mult situaţia statistică oficială a 
şomerilor înregistraţi şi ar releva adevărata dramă a românilor care nu au loc de muncă.   

 
Deputat 

Liliana Ciobanu 
 

*** 
 
  
Turismul cultural are nevoie de susţinere 
 
România are un patrimoniu cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare şi atractivitate turistica. Avem 

peste 680 valori de patrimoniu cultural de interes naţional şi internaţional multe dintre acestea constituind valori ale 
Patrimoniului Universal sub egida UNESCO. Mă refer aici la bisericile fortificate, bisericile cu fresce exterioare, 
cetăţile dacice şi, nu în ultimul rând, la cetatea Sighişoara. 

Deşi potenţialul turistic al acestor obiective este unul imens, realitatea cifrelor dovedeşte o slabă exploatare a 
acestui patrimoniu. Motivele sunt multiple putând fi legate de lipsa infrastructurii de acces la siturile arheologice, 
lipsa spaţiilor de parcare dotate cu puncte de informare şi promovare a obiectivului cultural, lipsa punctelor de 
belvedere pentru fortificaţii, cetăţi medievale, biserici, monumente istorice şi mănăstiri sau lipsa spaţiilor speciale de 
campare pentru turismul de pelerinaj.  
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Dar cea mai resimţită problemă este lipsa unei susţineri coordonate din partea autorităţilor locale şi naţionale. 
Obiectivele turistice culturale au nevoie de promovare internaţională; patronatul din turismul cultural are nevoie de 
susţinere şi facilităţi, inclusiv fiscale; autorităţile locale au nevoie de sprijin guvernamental pentru reabilitarea 
infrastructurii. 

Ca deputat ales într-un colegiu care se bucură de existenţa unui obiectiv cu o valoare istorică, arhitectonică şi 
culturală recunoscută pe plan naţional şi internaţional consider că am datoria să identific şi să promovez soluţii 
legislative şi administrative pentru stimularea şi revitalizarea turismului cultural.  

Avem obligaţia, ca împreună, putere şi opoziţie, să creăm cadrul legislativ adecvat susţinerii turismului 
cultural cel puţin la nivelul celorlalte state ale Comunităţii Europene. Trebuie să înţelegem că un turism cultural 
stimulat şi susţinut poate şi trebuie să devină motor de atragere a turiştilor străinii şi implicit o importantă sursă de  
capital pentru bugetul local şi naţional.  

 
 

Deputat 
Cristian – George SEFER 

 
*** 

 
Laminorul Brăila, între salvare şi fier vechi! 
 
Din păcate, de ceea ce toată Brăila se temea, nu am scăpat, Grupul rus „Mechel” anunţând transferarea 

acţiunile tuturor activelor sale româneşti (Ductil Steel Buzău, Mechel Câmpia Turzii, Mechel Târgovişte, Mechel 
East Europe Metallurgical Division SRL şi Laminorul Brăila) către compania „Invest Nikarom” SRL din Bucureşti, 
contra unei valori simbolice şi jenante-230 lei! Oficial, firma din Rusia a motivat acţiunea de renunţare la industria 
metalurgică românească prin ostilitatea actuală a conjuncturii internaţionale de piaţă şi alte vorbe uzitate în business. 

Problema celor aproape 400 de angajaţi de la Laminorul Brăila nu va fi uşor de soluţionat. Rămâne de văzut 
cu ce rezultate se va solda întâlnirea pe care o vor avea în aceste zile liderii sindicali cu reprezentantul „Mechel” în 
România, dar, aşa cum am mai spus, este o afacere privată, fiind greu de presupus că ruşii vor întoarce decizia 
iniţială. 

 Până când sindicatul uzinei brăilene va solicita în instanţă anularea tranzacţiei de 70 de dolari prin 
care „Mechel” a vândut cele patru unităţi metalurgice unui SRL din Bucureşti, rămâne ca AVAS şi Ministerul 
Economiei să decidă ce se va întâmpla cu cei aproape 400 de angajaţi actuali ai Laminorului Brăila, în situaţia în care 
aceştia vor rămâne pe drumuri. Conform ultimelor date oficiale, rata şomajului în judeţul Brăila a continuat să 
crească în ianuarie 2013 faţă de lunile anterioare şi se menţine peste media pe ţară. Astfel, în evidenţa AJOFM Brăila 
erau înregistraţi 9.002 şomeri la 31 ianuarie, în creştere cu 898 persoane faţă de aceeaşi dată a anului anterior. Rata 
şomajului este de 6,89%, cu 1,07% mai mare decât cea înregistrată la nivel naţional (5,82%). Ar fi dramatic ca 
salariaţii de la Laminorul să îngroaşe numărul şomerilor brăileni, mai ales că mulţi dintre aceştia sunt întreţinătorii 
unici ai familiilor lor.  

Consider că noul patronat al uzinei brăilene trebuie să ţină seama atât de situaţia salariaţilor, cât şi de tradiţia 
acestei unităţi reprezentative pentru industria metalurgică românească. Cu atât mai mult cu cât noul proprietar al 
fostelor combinate siderurgice din România a anunţat că va reporni în luna martie producţia la unităţile din 
Târgovişte şi Buzău şi ar putea revinde unităţile din Brăila şi Câmpia Turzii. 

În calitate de parlamentar de Brăila fac un apel public la societatea care a preluat Laminorul Brăila să 
întreprindă demersurile necesare pentru salvarea uzinei de la faliment şi, mai ales, a locurilor de muncă ale 
oamenilor. De asemenea, consider că autorităţile abilitate trebuie să verifice contractul de privatizare al societăţii, 
pentru a se urmări legalitatea acestuia. Voi cere public acest lucru ministrului Economiei, respectiv să stabilească 
dacă o privatizare aşa-zis de succes trebuie să se încheie cu o uzină ajunsă la fier vechi şi cu 400 de familii pe 
drumuri. 

 
Deputat 

Marioara Nistor 
 

*** 
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Unde au dispărut soluţiile din campania electorală? 
 
Nici nu am început bine perioada desigur anevoioasă a guvernării ţării, chiar dacă abia după ce trec 

aproximativ şase luni ne putem face o imagine mai completă despre calitatea relaţiei dintre guvernanţi şi guvernaţi, 
că sunt deja semnale la nivelul declaraţiilor - de exemplu, prim-ministrul Victor Ponta, şeful Executivului - că 
Puterea nu are soluţii (în contextul dezbaterilor politice despre buget) şi ne pretinde nouă, Legislativului în 
general, dar eu mă refer în special la cei care suntem în Opoziţie, de fapt aceia neluaţi în calcul când s-a format 
Guvernul, adică noi să-i oferim soluţiile - cum se zice - „pe tavă"! De fapt, ca să zic aşa, culmea sfidării faţă de noi (a 
celor încă aflaţi pe banca opoziţiei parlamentare, pregătiţi însă pentru guvernare în viitorul apropiat) s-a produs când 
nu ni s-a acceptat niciun amendament din cele peste zece mii, în situaţia în care bugetul a trecut (l-aţi votat) fără 
emoţii, cei din majoritate, demonstrând inflexibilitate politică în a dialoga cu noi, minoritarii! 

Atitudinea aceasta de inflexibilitate în actul de guvernare, nedemocratică şi autoritară, mă face să fiu rezervat 
în ce priveşte faptul că populaţia României ar avea în faţă un program politic autentic al reprezentanţilor Puterii, că 
se întrevede o rezolvare serioasă a problemelor naţionale, că majorările salariale şi de pensii ar însemna o 
îmbunătăţire a vieţii cotidiene a românilor - toate pe fondul unei mascate campanii electorale pentru viitoarele alegeri 
prezidenţiale şi europarlamentare. Că iniţiativele de până acum au eficienţă în formă, dar nu pe fond, dublate 
fiind de interese politice mai de toată lumea înţelese, reiese atât din Legea pensiilor, prin care le daţi 
oamenilor cu o mână, dar le luaţi cu alta (ce folos că la o pensie de 400 de lei majorarea este de 16 lei şi îi 
urmează 10 lei coplata în unităţile spitaliceşti), cât şi din faptul că judeţul Sibiu ocupă aproape ultimul loc la 
împărţirea banilor din bugetul de stat, în vreme ce Teleormanul domnului Dragnea are alocat de trei ori mai mult! 

În concluzie, înţelegând impasul Puterii de a găsi soluţii pentru ca românii să aibă cu adevărat o existenţă 
decentă, vă rog cu respect să vă aduceţi aminte şi să împliniţi promisiunile făcute în campania electorală ca oamenii 
să aibă un loc de muncă, dar şi la prioritatea următoarelor SOLUŢII NECESARE: 

- intensificarea în ritm de urgenţă naţională a accesării fondurilor europene pentru 
dezvoltarea economică, nu pentru mofturi ca patinoare, piste de biciclete şi telegondole; 

- oprirea „robinetului" cheltuielilor aiurea din banul public; 

-  Justiţie a evaziunii fiscale şi a economiei subterane; 
- eliminarea şpăgilor din orice fel de contracte etc. 

Şi dacă vedem iată că soluţii totuşi există, dar în schimb nu există responsabilitate şi curaj în guvernare, 
atunci suferinţa nu este a dumneavoastră, a majoritarilor, care se pare că nu vedeţi nicio incompatibilitate între 
pretenţia de a conduce o ţară şi a nu avea soluţii necesare pentru acest demers, ci este a poporului în ansamblul lui, ai 
cărui conducători se prefac a nu înţelege nici trecutul, nici prezentul, nici viitorul! 

 
 

Deputat 
Iacob Puşcaş 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 4 – 2013, săptămâna 25 februarie – 1 
martie 2013  

 

87

 Întrebări: 
 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice 
 
Memoriul domnului Ioan Vrânceanu referitor la Legea 263/2010. 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
Vă aduc la cunoştinţă memoriul transmis de către domnul Ioan Vrânceanu, domiciliat în Giurgiu, Fdt. 

Cucului, nr. 4, pensionar, care doreşte să clarifice neconcordanţele din pensia primită, susţinând că este discriminat. 
„Subsemnatul Vrânceanu Ioan, domiciliat în mun. Giurgiu, Fdt. Cucului, nr.4, telefon 0728729604, vă aduc 

la cunoştinţă următoarele : 
Sunt pensionar M.A.I., am lucrat în Politie la intervenţie rapidă şi ţinând cont de prevederile Legii nr. 

263/2010, art.18, lit. c, unde se acordă o perioadă suplimentară de 12 luni vechime pentru 1 an lucrat în alte condiţii, 
conform prevederilor art. 29, al. 2, consider că s-a făcut o discriminare evidentă la majorarea punctajelor anuale(art. 
100, lit. c), unde pentru alte condiţii, se acordă 50%, la fel ca şi pentru condiţii speciale (art.100, lit. b) la care sporul 
de vechime este de 6 luni la 1 an lucrat ( art.18, lit. b). Practic, nu există corelare logică între art.18, lit. c si art. 100, 
lit. c, făcând inutil sporul de vechime de 12 luni la 1 an lucrat în alte condiţii. Consider că sunt două soluţii: ori se 
aplică majorarea punctajelor anuale cu 100% la art. 100 lit. c, ori se scoate din lege categoria alte condiţii de muncă, 
şi în acest fel nu se mai creează confuzie, atât în rândul pensionarilor, cât şi în rândul persoanelor aflate în activitate. 
De asemenea, vă rog sa clarificaţi modul cum a fost calculat indicele de corecţie a pensiei conform O.U.G. nr.1/2013, 
pentru aplicarea art. 170 din Legea 263/2010, începând cu 01.01.2013, stabilind valoarea acestuia de 1,06. Am 
aplicat formula stabilită de O.U.G. nr. 1/2013, cu datele publicate de Institutul Naţional de Statistică, şi a rezultat un 
indice de corecţie de 1,12. Vă mulţumesc pentru înţelegere şi amabilitate.” 

Având în vedere cele prezentate, vă rog doamnă ministru să formulaţi un punct de vedere faţă de petiţia de 
mai sus, şi vă întreb, totodată, dacă pensionarul are dreptate când susţine că este discriminat? 

 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice 
 
 
 
Situaţia pensiilor românilor. 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
În ciuda politicii de austeritate a actualul Executiv, consider că Legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului, care stipula indexarea pensiilor cu patru la sută, ar fi putut fi mai favorabilă persoanelor vârstnice. 
Personal, aş fi dorit ca punctul de pensie să fie de 800 de lei, nu 762, dar proiecţia bugetară a Guvernului se pare că 
nu a permis acest lucru. Conform unei legi aflate încă în vigoare, pensia trebuie să fie la valoarea de 45% din salariul 
mediu brut pe economie. 

Vă întreb cu respect, doamnă ministru: 
1. Când va fi respectată legea amintită şi care este termenul de aşteptare al pensionarilor români pentru a 

beneficia de o pensie decentă? 
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2. Într-un top al pensiilor medii la nivelul Uniunii Europene, pe ce loc se situează România? 
3. Care sunt cuantumurile celei mai mari şi a celei mai mici pensii din România, precum şi din judeţul 

Giurgiu? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
 
Adresată domnului  Mihai Ţurcanu,  preşedintele Autoritatii Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 
 
Scandalul puilor injectaţi cu apă din Bulgaria. 
 
Stimate domnule secretar de stat, 
 
Zilele trecute, înaintea scandalului internaţional al cărnii de cal, un alt eveniment de acelaşi gen l-a constituit 

interzicerea vânzării cărnii de pui injectată cu apă din Bulgaria. Consumul masiv de carne de pui cu conţinut de apă 
mai mare de 4,5% ar putea produce efecte nedorite pentru organismul uman, riscuri pe care sunt de părere că oficialii 
ANSVSA ar trebui să le prezinte oamenilor. Nu în ultimul rând, giurgiuvenii, în special, şi românii, în general, au 
suferit prejudicii nedorite ale bugetelor personale, prin achiziţionarea unor produse neconforme standardelor de 
calitate. Consider că ANSVSA trebuie să verifice situaţia menţionată, cu atât mai mult cu cât anul trecut în România 
s-au consumat tone de carne albă, adusă de la sud de Dunăre, iar unele produse de acest tip conţineau chiar 25 la sută 
apă. Practic, la fiecare un kilogram de pui cumpărat, românii au pierdut un sfert din banii cheltuiţi, fapt care nu 
trebuie trecut cu vederea, în condiţiile în care populaţia ţării o duce tot mai prost.  

 
Vă întreb cu respect domnule secretar de stat: 
 
1. În urma hotărârii Guvernului bulgar de a interzice vânzarea cărnii de pui injectată cu apă, ANSVSA a 

declanşat o anchetă pentru a verifica prejudiciul adus consumatorilor români? 
2. Care sunt riscurile potenţiale pentru consumatorii de carne de pui injectaţi cu apă? 
3. Care este volumul importurilor de carne de pui din ultimul an din Bulgaria? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 
Copiii, victime ale traficului de persoane prin intermediul internetului. 
 
Stimate domnule ministru,  
 
Am tras un serios semnal de alarmă referitor la pericolele venite din mediul virtual, mai ales asupra copiilor, 

cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet, sărbătorită săptămâna trecută. Remarc faptul că multe dintre victimele 
mediului online sunt copiii, care au din ce în ce mai mult acces la internet în şcoli sau acasă, chiar şi prin intermediul 
telefoanelor mobile. Anumite rapoarte arată că tot mai mulţi minori sunt victimele traficului de persoane, încă de la 
vârste fragede, iar mediul virtual este un loc propice în care copiii sunt racolaţi.  
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Copiii noştri sunt în pericol din cauza reţelei de socializare Facebook - aceasta este concluzia la care au ajuns 
reprezentanţii organizaţiei „Salvaţi Copiii” din România. Potrivit unui studiu realizat de ONG-ul amintit, a scăzut 
media de vârstă a tinerilor care au acces la reţele de socializare şi a crescut numărul celor care intră în contact cu 
persoane necunoscute, potenţiali agresori. Ultimul raport al organizaţiei Salvaţi Copiii din România arată că peste 
60% dintre copii adaugă persoane necunoscute pe Facebook, iar 45% dintre copiii din România se întâlnesc cu 
persoane pe care le-au cunoscut online. Studiul sociologic al Organizaţiei Salvaţi Copiii a mai indicat o creştere a 
numărului copiilor care accesează Internetul, de pe dispozitive tot mai diverse, fapt ce a dus la sporirea în ultimii 
3 ani a comportamentelor periculoase în mediul online. Aproximativ 90% dintre copii afirmă că folosesc cel puţin o 
reţea socială, în ultimul an, majoritatea dintre aceştia (87%) fiind utilizatori Facebook. În 2010, doar 47% dintre 
copiii din România declarau că au un cont pe o reţea de socializare, conform studiului EU Kids Online. Ceea ce este 
foarte grav, în opinia mea, este că 43% dintre copii recunosc că au văzut imagini pornografice, iar 60% dintre 
copii recunosc că au primit mesaje pornografice.  

Având în vedere cele prezentate, vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Ministerul Afacerilor Interne are o strategie pentru a feri copiii de pericolele iminente ale accesării 

excesive a internetului? 
2. Care este numărul copiilor victime ale traficului de persoane din România din ultimii ani şi câţi dintre ei au 

fost din judeţul Giurgiu? 
3. Care este procentul copiilor victime ale traficului de persoane racolaţi cu ajutorul internetului, atât la nivel 

naţional, cât şi din judeţul Giurgiu? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Liliana Ciobanu 

 
*** 

 
 
 
Adresată domnului LIVIU DRAGNEA, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Locale 
 
 
Construcţia grădiniţei “I.G. Duca” din Municipiul Petroşani 
 
 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 
Doresc să vă supun atenţiei, spre analiză şi decizie, situaţia unei alte investiţii publice a ministerului pe care-l 

conduceţi, investiţie care, în ciuda importanţei sale deosebite pentru comunitatea locală pe care o reprezint, şi cu 
precădere pentru tânăra generaţie, pare a fi abandonată de către titularul de proiect. 

 
În anul 2007, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a aprobat finanţarea construcţiei unei 

grădiniţe pentru copiii din Petroşani, ca urmare a nevoii de a le asigura un cadru adecvat pentru educaţie şi 
dezvoltare. În acelaşi an a început şi execuţia propriu-zisă a investiţiei. Cu toate că  pentru realizarea acestui proiect, 
Ministerul Dezvoltării şi Turismului a cheltuit deja 1.186.994,64 lei din valoarea totală de 2.436.997,76 lei, lucrările 
au fost sistate care urmare a blocării fondurilor aferente.  

 
Considerând că este incorect faţă de copiii din comunitatea locală, pe care o reprezint, să nu poată beneficia 

de facilităţile unei instituţii de educaţie de acest fel dar şi pentru părinţii acestora să nu aibă posibilitatea de a le oferi 
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copiilor un cadru adecvat pentru educaţie de la cea mai fragedă vârstă, precum şi la fel de incorect faţă de efortul 
bugetar deja efectuat din bani publici pentru susţinerea acestui obiectiv aflat într-un stadiu de execuţie de peste 50%, 
vă întreb, stimate domnule ministru, dacă aveţi în vedere oportunitatea şi posibilitatea reluării şi finalizării, în acest 
an, a acestui proiect necesar comunităţii din Valea Jiului.  

 
În acest sens vă solicit, domnule ministru, să ne prezentaţi soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru ca un 

proiect necesar, în primul rând, pentru o educaţie sănătoasă a tinerilor din Municipiul Petroşani, să fie finalizat.  
 
Solicit răspuns scris. 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
MONICA IACOB- RIDZI 

 
*** 

 
 

Adresată domnului LIVIU DRAGNEA, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Locale 
 
 
 
 
Continuarea lucrarilor la construcţia piscinei şcolare din municipiul Petroşani 
 
 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
doresc să vă supun atenţiei, spre analiză şi decizie, situaţia unei investiţii publice a ministerului pe care-l 

conduceţi, investiţie care, în ciuda importanţei sale deosebite pentru comunitatea locală pe care o reprezint, şi cu 
precădere pentru tânăra generaţie, pare a fi abandonată de către titularul de proiect. 

 
În urmă cu 5 ani, la insistenţele comunităţii locale din municipiul Petroşani, am reuşit să obţin acordul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru includerea pe lista de investiţii a Companiei Naţionale de 
Investiţii (aflată în subordinea acestui minister) a construcţiei primei piscine şcolare din Valea Jiului,  de altfel 
singura investiţie de acest fel aprobată pentru întregul judeţ Hunedoara. Beneficiind de interesul şi de concursul 
autorităţilor administraţiei locale, care au pus la dispoziţie locaţia şi documentele aferente acestei investiţii, în 2009 
proiectul construcţiei piscinei şcolare de la Petroşani a fost acceptat pentru finanţare, iar în luna decembrie a aceluiaşi 
an au început efectiv lucrările.  

 
În prezent, cu toate că din punct de vedere al lucrărilor efectiv efectuate, stadiul de finalizare al acestui 

proiect este de peste 65%, lucrările au fost sistate ca urmare a blocării fondurilor aferente. Vă informez, domnule 
ministru, că pentru implementarea acestui proiect, Ministerul Dezvolării Regionale şi al Administraţei Publice Locale 
a efectuat deja plăţi în sumă de 2.390.000 de lei din valoarea totală a contractului de execuţie, stabilită la 4.425.000 
lei.  

 
Consider că este, pe de o parte, injust şi pe de altă parte, total ne-economic, ca un proiect aflat într-un astfel 

de stadiu de execuţie să fie pur şi simplu abandonat şi astfel, aproape 25 de miliarde de lei vechi din bugetul public să 
fie aruncaţi pe fereastră.  

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 4 – 2013, săptămâna 25 februarie – 1 
martie 2013  

 

91

Vă întreb, stimate domnule ministru, dacă aveţi în vedere oportunitatea şi posibilitatea reluării, în 
acest an, a acestui proiect nu doar util, ci şi necesar comunităţii din Valea Jiului, cu precădere generaţiei 
tinere ?  

 
Am convingerea că veţi analiza cu celeritate situaţia în care se află proiectul construcţiei piscinei şcolare de 

la Petroşani şi veţi acţiona în aşa fel încât, chiar dacă termenul de finalizare al acestei lucrări nu va putea fi cel stabilit 
în caietul de sarcini (iulie 2013), anul 2013 să consemneze măcar reluarea lucrărilor la acest obiectiv. În acest sens 
vă solicit, domnule ministru, să ne prezentaţi soluţiile pe care le aveţi în vedere pentru ca un proiect necesar în 
primul rând pentru o educaţie sănătoasă a tinerilor din Petroşani şi întreaga Vale a Jiului, dar si extrem de 
util totodată, în demersurile comunităţii locale de a transforma această regiune într-o staţiune turistică de 
interes naţional, să fie finalizat.  

 
 
Solicit răspuns scris. 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 
 

Deputat 
MONICA IACOB- RIDZI 

 
*** 
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 Grupul parlamentar al  
Minorităţilor Naţionale  

 
 

 
 Declaraţii politice 

 

70 de ani de la Bătălia de la Stalingrad 
 
 

Stimate colege, stimaţi colegi, 
 
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România în colaborare cu  Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti au 

sărbătorit „70 de ani de la încheierea Bătăliei de la Stalingrad”. Evenimentul s-a desfăşurat  la Palatul Parlamentului 
şi au participat aproximativ 350 de invitaţi.  

 
În această luna, s-au împlinit 70 de ani de la una dintre cele mai ample şi sângeroase bătălii din istoria celui 

de-al Doilea Război Mondial (1941-1945), bătălia de la Stalingrad, la care românii au luat parte cu două armate 
(Armatele trei  şi patru române) şi Corpul Aerian Român.  

La eveniment au fost invitaţi oaspeţi de seamă, care  s-au adresat auditoriului: dl. Evgheni Egorov, ministru 
consilier în cadrul Ambasadei Federației Ruse în România, dl.  Alexandr Vinnik, secretar I la Ambasadă și 
reprezentantul Agenției Federale ”Rossotrudnicestvo” în România, dl. Aurel Vainer, președintele Federației 
Comunităților Evreiești din România, dl. general în rezervă Dragnea Badea Marin, președintele Asociației Naționale 
a Veteranilor de Război, dl. Silviu Feodor, director adjunct al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România. 

Programul artistic dedicate aniversării a 70 de ani de la sfârşitul Bătăliei de la Stalingrad a fost susţinut de 
elevii de la Şcoala Rusă de pe lângă Ambasada Federaţiei Ruse și elevii ruși lipoveni din judeţul Tulcea. În încheiere, 
invitaţii au putut admira expoziţia de fotografie tematică. 

Avem datoria de onoare şi demnitate naţională de a nu-i uita pe militarii români, căzuţi acolo, de a-i evoca, 
comemora şi pomeni.  

 
Pe această cale doresc să mulţumesc tuturor celor care au participat la acest eveniment, celor care s-au 

implicat pentru pregătirea emoţionantului program, şi nu în ultimul rând colegilor mei, deputaţi în Parlamentul 
României, care au avut plăcerea de a ne onora invitaţia.   

 
Vă mulţumesc!         

Deputat 
Miron Ignat 

 
*** 

 

Ziua internaţională a limbii materne 
 
 

Stimate colege, stimaţi colegi, 
 
„Ziua internaţională a limbii materne” a fost sărbătorită pe 21 februarie în întreaga lume, eveniment care 

promovează recunoaşterea şi folosirea limbilor materne în lume, în special a limbilor grupurilor minoritare.  
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La originea acestui eveniment a fost „Ziua Mişcării pentru Limbă”, iniţiată în Bangladesh în anul 1952, în 
amintirea studenţilor care au militat pentru recunoaşterea limbii bengali în Pakistan.  

 
Conform statisticilor UNESCO, în prezent se află în pericol de dispariţie jumătate din cele 6.000 de limbi care 

se vorbesc în lume, ca urmare a exodurilor forţate, a războaielor, a mijloacelor de comunicare şi a altor cauze. Noile 
mijloace de informare şi comunicare au capacitatea de a impune unele limbi dominante, cum ar fi, de exemplu, limba 
engelză. Potrivit statisticilor, din anul 1950 şi până în prezent au dispărut 250 de limbi, fiind în pericol de dispariţie 
alte 572 de limbi.  

 
Şi în acest an, în Sala de Consiliu a Primăriei Sectorului 4 a avut loc  spectacolul cultural-artistic „ Unitate 

prin diversitate”, prilejuit de celebrarea în plan internaţional a „Zilei internaţionale a Limbii Materne”. Reprezentanţii 
minorităţilor naţionale din România au susţinut recitaluri, au vorbit despre istoria, obiceiurile şi tradiţiile specifice 
fiecărei etnii, dar şi despre greutăţile cu care se confruntă. 

 
Ca deputat al etniei ruşilor lipoveni din România, este o onoare să văd că la numeroasele conferinţe 

internaţionale la care particip în întreaga lume, nu s-a întâmplat  măcar o singură dată, sa nu întâlnesc acolo undeva, 
într-un colţ al lumii, o persoană care sa nu vorbească limba rusă. 

De aceea aş vrea să atrag atenţia asupra importanţei de a ne păstra, vorbi, cultiva şi promova  limba noastră 
maternă.  

 
Vă mulţumesc!    
 
      

 
Deputat 

Miron Ignat 

 
 
 
 
 
 
 




