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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 8 septembrie 
 
Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni, 8 septembrie, următoarele acte normative: 
 

1. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la scrisoarea Tribunalului Bucureşti - Secţia I 
Penală, prin care sunt transmise, în copie, sentinţa penală nr. 92/2014 şi dispozitivul deciziei penale 
nr.48/28.04.2014 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală privind pe domnul deputat Gheorghe 
Coman şi Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 46/2014); 

2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de 
natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 528/2013/2014) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării 
debitelor înregistrate cu titlul de indemnizaţie pentru creşterea copilului (PL-x 389/2014) - lege organică. 

 
În aceeaşi zi a fost dezbătută moţiunea simplă intitulată „PSD are alergie la justiţie!”, iniţiată de 89 de deputaţi 

ai Grupurilor parlamentare ale PDL şi PNL. Punctul de vedere al Guvernului a fost prezentat de domnul Robert 
Cazanciuc, ministrul Justiţiei, iar la dezbateri au participat deputaţii: Ioan Adam şi Cristina Nichita (Grupul 
parlamentar al PSD), Gabriel Andronache şi Theodor Cătălin-Nicolescu (Grupul parlamentar al PNL), Valeria Diana 
Scheleanu şi Dănuţ Culeţu (Grupul parlamentar al PDL) şi Aurelian Ionescu (Grupul parlamentar liberal-conservator 
PC-PLR). 

Votul final asupra moţiunii simple va fi exprimat în şedinţa plenară de marţi, 9 septembrie. 
Totodată, doamna deputat neafiliat Niculina Micioi a anunţat că îşi va desfăşura activitatea în cadrul Grupului 

parlamentar al PDL începând cu data de 8 septembrie. 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de marţi, 9 septembrie 
 
 

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, marţi, 9 septembrie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 46/2014)- 302 voturi pentru, 2 

împotrivă; 
2. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 

Parlamentul European privind politica Uniunii Europene în materie de returnare COM (2014) 199(PHCD 
37/2014) – 312 voturi pentru, 1 împotrivă; 

3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European, cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE privind 
dreptul la reîntregirea familiei COM (2014) 210 
(PHCD 38/2014) – 315 voturi pentru, 1 împotrivă; 

4. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupaționale (reformare) COM (2014) 167 (PHCD 39/2014) – 318 voturi ăentru, 1 împotrivă, 1 abţinere; 

5. Proiectul de Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor -Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE 
pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM (2014) 209(PHCD 40/2014) – 314 voturi pentru, 1 
împotrivă; 
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6. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind iniţiativa 
cetăţenească europeană Apa şi salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!" 
COM(2014) 177 (PHCD 41/2014) – 315 voturi pentru, 2 abţineri; 

7. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic COM (2014) 
212 (PHCD 42/2014) – 315 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere; 

8. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu - Finanţarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168 (PHCD 43/2014) – 
318 voturi pentru, 1 împotrivă; 

9. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi a 
Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul 
European şi Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de conflicte şi crize externe JOIN (2013) 30 
(PHCD 44/2014) – 321 voturi pentru, 2 abţineri. 

10. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de 
natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 528/2013/2014) - lege ordinară – 315 voturi 
pentru, 1 împotrivă, 6 abţineri; 

11. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (PL-x 347/2014/1.09.2014) - lege ordinară – 307 voturi pentru, 7 împotrivă, 5 abţineri; 

12. Proiectul de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii (PL-x 390/2014) - lege 
ordinară  - 311 voturi pentru, 3 împotrivă, 6 abţineri; 

13. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării 
debitelor înregistrate cu titlul de indemnizaţie pentru creşterea copilului (PL-x 389/2014) - lege organică – 
315 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri; 

 
Grupurile parlamentare ale PDL şi PNL au depus marţi, 9 septembrie, moţiunea simplă intitulată „Ministerul 

MTO – minciună, taxare, oprirea economiei”. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie– decembrie 2014 
 

(Situaţia cuprinde datele la 12 septembrie 2014) 
                            
Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

924  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 350

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 60

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 182

253

– votate  253

             din care: - înaintate la Senat        35

                            - în procedura de promulgare     5

                            - promulgate*   98

                            - respinse definitiv 108

                            - în reexaminare la Senat     5

                            - sesizare neconstituţionalitate     2

                            – la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 677

a) pe ordinea de zi 218

b) la comisii  438

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 13

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

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 4

4) Desesizări 2

5) Retrase de iniţiatori 2

 
   cele 253 iniţiative legislative votate privesc: 

                      101 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
         42  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    52  proiecte de legi  
                      152 propuneri legislative 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 122  legi. 
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2014 
 

(Situaţia cuprinde datele la 12 septembrie 2014) 
 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

685  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 625

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 60

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 5

5

– votate  5

             din care: - înaintate la Senat        0

                            - în procedura de promulgare   5

                            - promulgate*   0

                            - respinse definitiv   0

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 677

a) pe ordinea de zi 218

b) la comisii  438

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 13

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

8

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 17

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 4

4) Retrase de iniţiatori 1

 
 
 

     Cele  5 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                          3 proiecte de legi iniţiate de Guvern:        
                          2 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 122 legi. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor 

 
 
 

Şedinţele din zilele de luni, 8 şi marţi, 9 septembrie 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 210 

        din care: - în dezbatere 
210

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               5  

5  

   - votate 5
         din care: - înaintate la Senat   0 
                        - la promulgare   5 
                        - respinse definitiv   0 
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1

 
 
 
 
 
 
 
          ▪ Cele 5 iniţiative legislative votate privesc: 
 
                    3 proiecte de legi iniţiate de Guvern 
                    2 propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 

săptămâna 8-12 septembrie 2014 
 

 
 
 
 

 

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

1.  Pl-x 528/2013/2014 - Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 
personalului plătit din fonduri publice  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

2.  PL-x 347/2014 - Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 

3.  PL-x 390/2014 - Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii  
 

4.  PL-x 389/2014 - Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlul de indemnizaţie pentru creşterea copilului  
 

5.  Pl-x 612/2013 - Lege pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România  
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F. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  
Guvernului pentru a doua sesiune parlamentară ordinară  

a anului 2014 
 

 (situaţie la data de 12 septembrie 2014) 
 

 
 

În şedinţa din data de 04 septembrie  2014 , Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative 
ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2014, care  cuprinde 88 de proiecte de legi.  

Dintre cele 88 de proiecte,  67 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
 

 
Camera 

Decizională 
Total 

proiecte 
În procedură la CD Adoptate / Respinse de CD 

CD, primă 
Cameră sesizată: 

8 

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

0

4
0

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

4

0
 0

CD, Cameră 
Decizională: 

80 

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

9

44
3

-legi în curs de 
promulgare: 
- la Senat: 
- legi promulgate: 

 3

21
 0

TOTAL 
GENERAL: 

88  
60

     28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEXĂ 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru cea de-a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2014 
 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  16 septembrie  22001144)) 
 
 
 

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

          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 

PLx 
346/2013 

 
L 

303/2013 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii �i 
Dezvoltării Rurale, precum �i a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia. (poz. b-13) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri pentru reorganizarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor instituţii 
aflate în subordinea acestuia.   

S - Adoptat pe 
17.02.2014 
 
 
CD - OZ Plen 
AGRI  �i  JUR 
 

Se dezbate sub 
rezerva primirii 
raportului. 

2 

PLx 
89/2014 

 
L 

8/2014 
 

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol. (poz. b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modul de desfăşurare a activităţilor economice, de 
valorificare de producătorii agricoli, persoane fizice, a 
produselor agicole proprii şi de exercitare a comerţului cu 
aceste produse. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 
 
CD- OZ Plen  
IND  �i JUR 
 

Se dezbate sub 
rezerva primirii 
raportului. 

3 

PLx 
369/2014 

 
L 

449/14 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, 
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de actionar al statului la Compania 

Modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, modificarea şi completarea Legii 
petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2014 privind 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obliigaţiilor ce 
decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania 
Naţională de Transport al Energiei Electrice 

S  - Respins  pe  
25.08.2014 
 

CD- OZ Plen 
-IND.  

Se dezbate sub 
rezerva primirii 
raportului. 



 
2

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

Naţională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" -S.A. şi la Societatea Naţională de 
Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaş şi 
pentru modificarea unor acte normative 

„Transelectrica”- SA şi la Societatea Naţională de 
Transport Gaze Naturale „Transgaz”- SA  Mediaş pentru 
modificarea unor acte normative. 

4 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 
2010. (poz. c-1) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
-BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012  

5 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
(poz. c-2) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului 
general de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2010. 

CD +S  
OZ Plen 
-BUG CD + 
BUG S 

 

Raport depus pe 
25.10.2012 

6 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2011. (poz. c-4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
-BUG CD + 
BUG S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

7 

PLx  
186/2014 

 
L 

699/2013 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. (poz. b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii, cu modificările şi completările ulterioare în sensul 
egalizării vîrstei standard de pensionare pentru femei şi 
bărbaţi,  prin creşterea vîrstei de penionare la femei de la 
63 de ani la 65 de ani. 

S  - Adoptată pe 
07.04.2014 

 
CD - OZ Plen 
-MUN 
  

Raport depus pe 
19.06.2014  de 
respingere  a 
cererii de 
rexaminare 
(351/R  2014) 

 



 
3

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

8 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 şi a contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2011. 

CD +S  
OZ Plen 
-BUG CD + 
BUG S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

9 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiectul Legii pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Continuarea implementării Legii 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice. 

CD +S  
OZ Plen 
-BUG CD + 
BUG S 
 

Raport depus pe 
25.06.2014 

10 PLx 
358/2014 

Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei 
Minamata cu privire la mercur, deschisă spre 
semnare şi semnată de România la Kumamoto, la 
10 octombrie 2013. (poz. b-38) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

Ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, 
adoptată  la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013, 
semnată de România la aceeaşi dată. 

CD - SĂN şi 
MED  
pt. raport  
comun 
 
S  -  

TDR: 
15.09.2014 

11 PLx 
355/2014  

Proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în 
domeniul securităţii sociale între Guvernul 
României şi Guvernul Quebecului, semnată la 
Quebec, la 19 noiembrie 2013. (poz. b-25) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

 

CD - MUN 
pt. raport  
 
S  - 

TDR: 
15.09.2014 



 
4

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

12 PLx  
351/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.48/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative. (poz. b-37) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completare unor prevederi din Legea 
35/1997  privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului, republicată, completarea Ordonanţei 
de urgenţă 34/2009, cu privire la rectiificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
aprobată prin Legea 227/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.26/2012, privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
16/2013. 

 
CD - JUR 
 pt. raport  
 
S  - 

TDR: 
10.09.2014 

13 PLx  
356/2014 

Proiect de Lege pentru aderarea României la 
Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, 
Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi 
Republica Portugheză privind crearea Forţei de 
Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat 
la Velsen la 18 octombrie 2007. (poz. b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul    

 

 
CD - APĂR 
 pt. raport  
 
S  - 

TDR: 
15.09.2014 

14 
PLx  

335/2014 
 

L14/2014 

Proiect de Lege privind economia socială.  
(poz. b-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului 
general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor care 
desfăşoară activităţi în acest domeniu, stabilirea măsurilor 
de promovare a economiei sociale, precum şi stabilirea 
competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale în domeniu. 

S  - Adoptată pe 
18.06.2014 
 
CD - ECON, 
IND, MUN 
 pt. raport 
comun 

TDR: 
04.09.2014 

15 

PLx 
592/2010 

 
L 

453/2010 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele 
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.  
(poz. b-47) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern  
- Cameră decizională: CD 

OUG 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. 
 

S -  Adoptat pe 
14.10.2010 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
22.11.2010 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

16 

PLx 
458/2012 

 
L 

329/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital. (poz. b-26) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Înfiinţarea şi reglementarea activităţii organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), prin 
transpunerea directivelor europene incidente în domeniul 
valorilor mobiliare şi modificarea subsecventă a Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. 

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
29.11.2012 

17 

PLx  
97/2013 

 
L 

21/2013 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale. (poz. b-48) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui impozit asupra veniturilor suplimentare 
obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi 
de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. 

S - Adoptat pe 
19.03.2013 
 
 
CD - BUG şi 
IND pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
11.04.2013 

18 

PLx  
105/2013  

 
L 

440/2012 
 

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri 
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 
fundaţii şi cultele recunoscute de lege. (poz. b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale 
acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de 
lege, care, potrivit prevederilor art. 8 din proiect se va 
realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei 
proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile 
concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea 
fondurilor publice. 

S - Adoptat pe 
25.03.2013 
 
CD - BUG, 
MUN şi JUR  
 pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
TDR: 
18.04.2013 

19 

PLx 
337/2013 

 
L 

501/2013 
 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 
de terorism. (poz. b-19) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea dispoziţiilor art. 8 din Directiva 2010/78/UE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 
2010 cu privire la competenţele diferitelor Autorităţi 
europene de supraveghere, precum şi stabilirea precisă a 
autorităţilor naţionale competente în domeniu în scopul 
informării Autorităţilor europene de supraveghere în 
domeniul luptei împotriva spălării banilor şi finanţării 
terorismului, având în vedere înfiinţarea ASF prin OUG nr. 
93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 113/2013. 

S - Adoptat pe 
25.02.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
înlocuitor 

 
 
 
TDR: 
18.03.2014 
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20 

Plx  
663/2013 

 
L 

567/2013 

Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. (poz. b-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: doi deputaţi 
- Cameră decizională: CD 

Completarea  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu un 
nou articol, art. 74¹, articol potrivit căruia persoanele fizice 
ale căror culturi au fost calamitate în proporţie de 
peste50% în anul 2013, să nu plătească impozitul agricol. 

S -  Respins  pe 
16.12.2013 
 
CD - BUG  
 pt. raport  

 
 

 
TDR: 
27.02.2014 

21 

PLx  
16/2014 

 
L 

650/2013 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale. (poz. b-49) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

S -  Adoptat pe 
03.02.2014 
 

CD -  BUG 
 pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 
20.02.2014 
 

22 

PLx 
67/2014 

 
L 

12/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative. (poz. b-50) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea unor articole din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementarea unor măsuri de aplicare a unor articole, 
amânarea  termenului de intrare în vigoare a accizei 
suplimentare la carburanţi şi abrogarea Legii 148/2012 
privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin 
mijloace electronice. 

S  - Adoptat pe  
17.02.2014 
 
CD - Retrimis 
pe 01.04.2014 
BUG pt. raport 
suplimentar 
 

 
TDR: 
04.03.2014 
 

23 

PLx 
68/2014 

 
L 

15/2014 

 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.113/2013 privind unele 
măsuri bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului. (poz. b-27) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Adoptarea unor măsuri  bugetare, în scopul diminuării 
eforturilor financiare mari pentru producătorii de energie 
termică şi electrică pentru achiziţionarea combustibilului şi 
al necesităţii asigurării consumului de energie electrică. 
 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
 
CD - BUG şi 
MUN pt. raport

 
 
 
 
TDR: 
04.03.2014 
 

24 

PLx 
109/2014 

 
L 

517/2013 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. (poz. b-53) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

S - Adoptat pe 
03.03.2014 

 
CD - BUG  
pt. raport 

 
 
 
TDR: 
20.03.2014 
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25 

PLx 
223/2014 

 
 

L 
168/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare. (poz. b-51) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative dintre care 
amintim Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi Ordonanţa 
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

S - Adoptat pe 
23.04.2014 
 
CD - BUG şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
TDR: 
15.05.2014 
 

26 

PLx 
73/2014 

 
L 

9/2014 
 

Proiect de lege privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă. 
(poz. b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul 
datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă 
şi abrogarea textelor similare din OUG 17/2011. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 

CD - Retrimis 
pe 15.04.2014 
BUG şi MUN 
pt. raport 
suplimentar 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
22.04.2014 
 

27 

PLx 
240/2014 

 
 

L 
231/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2014 pentru 
completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. (poz. b-54) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
acordării unei reduceri a nivelului accizelor faţă de nivelul 
standard pentru motorina utilizată drept carburant pentru 
transportul rutier de mărfuri şi de persoane, exclusiv 
transportul public local de călători. 

S - Adoptat pe 
28.04.2014 
 
CD - BUG  
 pt. raport  
 

 
 
 
 
TDR: 
19.05.2014 
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28 

PLx  
346/2014  

 
 

L 
375/2014 

 

Proiect de Lege privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de 
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 
(Forum of Incident Response and Security Teams - 
FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (T1) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din domeniul Cercetării 
şi al Educaţiei (Trans-European Research and 
Education Network Association - TERENA) în 
scopul menţinerii participării Centrului Naţional de 
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, 
CERT-RO la aceste două organisme non-
guvernamentale. (poz. b-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al 
Echipelor de Răspuns la Incidentele de Securitate 
Cibernetică(Forum of Incident Response and Security 
Teams – FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Esteuropene a 
Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-
European Research and Education Network Association – 
TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului 
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, 
CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale. 

S - Adoptat pe 
23.06.2014 
 
CD - BUG  
 pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
04.09.2014 

29 

PLx 
364/2014 

 
 

L 
241/2014 

 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.17/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
institutional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 
sera atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene. (poz. B-39) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României  la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin 
Legea nr.163/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul repartizării, pentru anul 2014, a unor 
sume obţinute din vînzarea la licitaţie a certificate de emisii 
de gaze cu efect de seră. 

S – Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD- BUG, 
ADMIN. �I 
MED pt. raport 
comun 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR:  

30 

PLx 
365/2014 

 
 

L 
329/2014 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele 
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale 
unor operatori economici din industria de apărare şi 
reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.  
(poz. b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea unor măsuri privind diminuarea arieratelor 
bugetare înregistrate de unii operatori economici din 
industria de apărare, prin anularea unor obligaţii fiscale 
principale şi accesorii datorate bugetului general 
consolidat, precum şi reglementarea uno măsuri fiscal-
bugetare referitoare la posibilitatea conversiei în acţiuni a 
obligaţiilor fiscale datorate de operatorii economici la care 
statul este acţionar unic sau majoritar. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 

CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.09.2014 
 



 
9

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

31 

PLx 
368/2014 

 
 

L 
349/2014 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă.  
(poz. b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţ,aprobată cu modificări prin Legea nr. 
362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea adoptării unor măsuri pentru optimizarea 
fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale 
finanţate din insrumente structurale. 

S - Adoptat pe 
24.06.2014 
 

CD -BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.09.2014 
 

32 

PLx 
396/2014 

 
L 

377/14 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.32/2014 pentru 
modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind 
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de 
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele 
de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice 
care beneficiază de asistenţă financiară 
nerambursabilă din parte Uniunii Europene.  
(poz. b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare 
pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiază de asistenţşă financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene, astfel încât 
să fie asigurat fluxul necesar continuării contractelor în 
derulare. 

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD – BUG 
pt.raport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
17.09.2014 
 

33 

PLx  
719/2010 

 
L 

492/2010 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. (poz. I-b-27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor. 

S - Adoptat pe 
17.11.2010 
 
CD – IND  
 pt. raport  
 

 

 
 
 
 
TDR: 
23.12.2010 
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34 

PLx 
725/2010 

 
L 

514/2010 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2005 privind transporturile rutiere.  
(poz. b-17) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, intervenţiile 
legislative vizînd, eficientizarea programelor de transport 
rutier public de persoane, stabilirea condiţiilor de obţinere 
a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, 
modificarea perioadei de valabilitate a licenţelor de 
transport şi a copiilor conforme ale certificatului de 
transport pe cont propriu, precum şi stabilirea unor reguli 
privind fixarea încărcăturii în vehicule. 

S  - Adoptat pe  
17.11.2010 
 
CD - IND şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

TDR: 
23.12.2010 

35 

PLx 
193/2011 

 
L 

220/2011 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru protecţia 
consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a 
mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii 
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de 
revânzare, precum şi a contractelor de schimb.  
(poz. b-43) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Protecţia consumatorilor la încheierea, executarea şi 
revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare şi a contractelor pe termen lung  
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de 
vacanţă, precum şi  la ăncheierea şi executarea 
contractelor de schimb. 

S  - Adoptat pe  
18.04.2011 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
TDR: 
11.05.2011 



 
11

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

36 

PLx 
656/2011 

 
 

L 
531/2011 

 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere. (poz. b-42) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Crearea cadrului legal în vederea aplicării directe, a noilor 
dispoziţii europene în domeniul transporturilor rutiere, 
respectiv dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1071/2009  al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 
2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile 
care trebuie îndeplinite pentru pentru exercitarea ocupaţiei 
de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) 
nr.1072/2009  al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru 
accesul la piaţa transportului rutier internaţional de 
mărfuri  şi ale Regulamentului (CE) nr.1073/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 
2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa 
internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi 
autobuzul şi de modificarea Regulamentului (CE) 
nr.561/2006 în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i 
revin României în calitatea sa de stat membru al UE. 

S - Adoptat pe 
14.11.2011 
 
CD – IND şi 
TRSP 
 pt. raport 
comun 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
08.02.2013 
 

37 

PLx  
166/2012 

 
L 

26/2012 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează 
condiţiile de comercializare a produselor. 
 (poz. b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012. 

S - Adoptat pe 
21.05.2012 
 
 
CD – IND 
 pt. raport 
 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
20.06.2012 
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38 

PLx 
398/2013 

 
 

L 
300/2013 

 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciare nr.138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea 
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie. 
(poz. b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor 
funciarenr.138/2004 şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, 
urmărindu-se, printre altele stabilirea unor măsuri de 
limitarea modalităţii de transmitere a infrastructurii de 
îmbunătăţiri funciare aflate în domeniul privat al statului 
numai la folosinţa gratuită, precum şi a unor măsuri 
destinate  menţinerii în stare de funcţionare a infrastructurii 
de îmbunătăţiri funciare aflate în domeniul privat al 
statuluii. 

S  - Adoptat pe 
24.02.2014 

 
 
CD - IND şi 
JUR  
pt. raport 
comun 

 

 
TDR: 
13.03.2014 

39 

PLx 
191/2014 

 
L 

17/2014 

Proiect Legii viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole.  
(poz. b-23) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului juridic de funcţionare a filierei 
vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea  
originii, comercializarea şi controlul  produselor 
vitivinicole, în acord cu normele europene. 

S  - Respins pe  
08.04.2014 
 
CD - IND şi 
AGRI pt. 
raport comun 

 
TDR: 
30.04.2014 

40 

PLx 
239/2014 

 
L 

192/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
naturale. (poz. b-52) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul introducerii clarificărilor 
necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării 
preţurilor în cadrul pieţei concurenţiale de formare a 
preţurilor în cadrul pieţei reglementate. 

S  - Adoptat pe  
28.04.2014 
 
CD - IND. pt. 
raport  

 

 
TDR: 
19.05.2014 
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41 

PLx 
288/2014 

 
L 

172/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor. (poz. b-36) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercianţilor  în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia 
europeană privind protecţia consumatorilor, în vederea 
clarificării anumitor prevederi, pentru a asigura o 
transpunere corectă a Directivei 2005/29/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor 
de pe piaţa internă faţă de consumatori şi de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a Consiliului,  a Directivelor 
97/7/CE , 98/27/CE  şi 2002/65/CE ale Parlamentului 
European şi ale  Consiliului şi a Regulamentului (CE) 
nr.2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale neloiale”) , din 
perspectiva consolidării acestor reglementări, în raport cu 
răspunderile care revin României în calitate de stat membru 
al Uniunii Europene. 

S  - Adoptat pe  
03.06.2014 
 
CD - IND. 
raport  

 
 
TDR: 
24.06.2014 

 
42 

PLx 
661/2013 

 
L 

552/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011. 

S - Adoptat pe 
17.12.2013 
 
CD -TRSP 
 pt. raport  
 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
13.02.2013 
 

43 

PLx  
110/2014 

 
L 

531/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice.  
(poz. b-46) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, în scopul 
îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie. 

S  - Respins  pe 
03.03.2014 

 
CD - TRSP şi 
JUR  pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
20.03.2014 

44 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. 
(poz. b-15)   
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Sstabilirea cadrului legal privind comercializarea 
suplimentelor alimentare şi transpunerea Directivei 
2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre 
privind suplimentele alimentare. 

S - Respins pe 
30.10.2013 
 
CD - AGRI şi 
SĂN  pt. raport 
comun 

 

 
TDR: 
29.11.2012 
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45 

PLx 
162/2014  

 
L 

21/2014 
 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice. (poz-20) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului 
normativ în materie. 

S  - Adoptat pe 
01.04.2014 
 
CD -  AGRI şi 
JUR pt. raport 
 

 
TDR: 
17.04.2014 

46 

PLx 
366/2014  

 
L 

330/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură 
începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură. (poz. b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care 
se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru 
modificarera art 2 din Legea nr.361/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.139/2007, cu modificările ulterioare, în vederea 
implementării corespunzătoare a aquis-ului şi a 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene, cu privire la aplicarea 
schemelor de ajutoare naţionale tranzitorii pentru 
agricultori în cadrul politicii agricole comune pentru anul 
2014. 

S  - Adoptat pe 
24.06.2014 
 
CD -  AGRI  
pt. raport 
 

 
TDR: 
11.09.2014 

47 

PLx  
502/2005 

 
L 

202/2005 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România. (poz. b-44) 
- Procedură de urgenţă: nu  
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

S - Respins pe 
24.10.2005 

 
CD - Retrimis 
pe 18.09.2012 
- DROM  
pt. raport 

 
TDR: 
25.09.2012 

48 

PLx  
126/2014 

 
L 

2/2014 
 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.108/2013 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 
din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate. 
 (poz. b-32) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din 
Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate . 

 
S  - Adoptat pe 
18.06.2014 
 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 
înlocuitor 

 
 
 
 
TDR: 
08.09.2014 
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49 

PLx 
233/2013  

 
L 

122/2013 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală.  
(poz. b-30) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea uni nou program naţional de dezvoltare localaă 
în scopul implementării unor proiecte de importanţă 
naţională care susţin dezvoltarea regională prin realizarea 
unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi 
socio-educativă în mediul rural şi urban. 

S - Adoptat pe 
17.06.2013 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
10.09.2014 

50 

PLx  
319/2014 

 
L 

315/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind abrogarea 
alin.(9) al art.9 din Ordonanta de urgentă a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locală.  
(poz. b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală , 
în sensul abrogării alin.(9) al art.9 referitor la 
obligativitatea avizării obiectivelor de investiţii noi de către 
Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, ca măsură necesară 
pentru simplificarea procesului administrativ de avizare a 
proiectelor de investiţii locale. 

S - Adoptat pe 
10.06.2014 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
04.09.2014 

51 

PLx  
341/2014  

 
L 

293/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2014 pentru 
modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind 
unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre.  
(poz. b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementează unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre. 

S - Adoptat pe 
18.06.2014 
 
CD - ADMIN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
04.09.2014 

52 

PLx 
395/2014 

 
L 

376/2014 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei sălbatice. (poz. b-21) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.49/2011, ca urmare a necesităţii clarificării 
cadrului legal referitor la declararea ariilor naturale 
protejate şi la încadrarea acestora în categorii specifice de 
management , care să asigure protecţia şi conservarea 
speciilor şi/sau habitatelor pentru care au fost instituite.   

S  - Adoptată pe 
02.09.2014 
 
CD  -  MED 
pt.raport 

 
 
 
 
TDR: 
17.09.2014 
 

 



 
16

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

53 

PLx  
69/2014 

 
L 

698/2013 
 

Proiect de lege pentru modificarea Legii 
nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. (poz. b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.14 şi 15 din Legea 540/2002 privind casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul eficientizării procesului  
de recuperare a debitelor stabilite în sarcina pensionarilor 
care au contractat împrumuturi de la casele de ajutor 
reciproc. 

S - Adoptat pe 
18.02.2014 
 
CD - MUN 
pt. raport 

 
 
TDR: 
04.03.2014 

54 

PLx 
342/2014 

 
L 

314/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii. (poz. b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea implementării 
corespunzătoare a aquis-ului comunitar şi a 
angajamentelor ce revin României, în calitate de stat 
membru al UE, cu privire la transparenţa măsurilor care 
reglementează includerea medicamentelor în domeniul de 
aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătate, în 
concordanţă cu prevederile Directivei nr.89/105/CE a 
Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparenţa 
măsurilor ce reglementează stabilirea preţurilor 
medicamentelor de uz uman şi includerea acestora  în 
domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurări 
de sănătate. 

S  - Adoptată pe 
23.06.2014 
 
CD – MUN, 
SĂN pt. raport 
comun 
 

TDR: 
04.09.2014 

55 

PLx  
377/2011 

 
L 

10/2011 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. (poz. b-40) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 324/2003, vizând modificarea definiţiilor 
activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate 
în plan european şi internaţional, posibilitatea accesării 
finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără 
personalitate juridică, schimbarea procedurii de evaluare a 
institutelor de cercetare-dezvoltare, introducerea unui 
mecanism de finanţare pe trei nivele.  

S - Adoptat pe 
30.10.2012 
 
CD - Retrimis 
pe 27.03.2012 
- INV 
pt. raport 
suplimentar 
 

 

TDR: 
10.04.2012 

56 

PLx 
96/2014 

 
L 

658/2013 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.(poz. b-
45) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD  

Modificarea şi completarea Legii 290/2004 privind cazierul 
judiciar, republicată, cu completările ulterioare, în scopul 
transpunerii Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 
26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul 
schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare 
între statele membre.  

S - Adoptat pe 
24.02.2014 
 
CD - JUR 
 pt. raport  

 
 
TDR: 
17.03.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

57 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   

CD +S 
-BUG CD + 
BUG S 
 

TDR:06.11.2012 
 

58 
BP 

567/2014 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014. (poz. c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, în sensul 
diminuării veniturilor cu suma de 375,8 milioane lei şi 
majorării cheltuielilor cu suma de 517,2 milioane lei, iar 
deficitul bugetar se majorează cu suma de 893, 0 milioane 
lei. 

 
CD +S 
- La BP 

Pt. trimitere la 
comisii 

59 BP 
568/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. (poz. c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2014. 

 
CD +S 
- La BP 

Pt. trimitere la 
comisii 

60 

BPi  
607/2011 

 
L 

261/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. a-24) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - 

Pt. trimitere la 
comisii 
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                                            IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                              

          

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

1 

PLx  
347/2014  

 
L 

425/2014 

Legea pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (poz. b-1) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, în 
sensul reducerii cotei de contribuţie de asigurări sociale 
datorată de angajator. 

S  - Adoptată pe 
25.08.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014  

 
 
- 

 

2 

PLx  
389/2014  

 
L 

450/2014 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
complearea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
prcum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea recuperării debitelor înregistrate cu 
titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului. 
(poz. b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD    

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia pentru creşterea copiilor, astfel încât, pe 

perioada concediului pentru creşterea copilului, să se 

permită părinţilor primirea/realizarea unor venituri 

suplimentare. În acest sens, pe lângă sumele deja 

reglementate ca excepţie de la suspendarea acordării 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului, se propune şi 

exceptarea de la suspendare pentru părinţii care 

realizează efectiv venituri de până la 1500 lei anual. 

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

- 

3 

PLx  
390/2014  

 
L 

451/2014 

Proiect de Lege privind scutirea de la plată a 
unor debite provenite din pensii. (poz. b-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Scutirea de la plata unor debite provenite din pensii, 

constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina 

pensionarilor aflaţi în evidenţia sistemului public de 

pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

reprezentând sume încasate necuvenit, prin derogarea 

de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
01.09.2014 

 
CD - Adoptată pe 
09.09.2014 

- 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

4 

PLx 
169/2014 

 
L 

167/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al 
art.8 din Legea nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 
(poz. a-17) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea alin.(1) art.8 din Legea privind organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin proiect se prevede că 
funcţia de inspector general al Inspectoratului General 
al Poliţiei Române este o funcţie cu rang de secretar de 
stat. 

S - APAR  
 
CD - 

 
 
TDR: 
10.04.2012 

5 L 
486/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru 
completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012. (poz. a-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 

 
 

- 

6 BP 
360/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport 
precum şi pentru modificarea Legii 
nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea 
producerii şi traficului ilicit de substanţe 
dopante cu grad mare de risc. (poz. a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 

 
 
 
 

- 

7 BP 
380/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru 
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a 
programului de transport, în baza cărora se 
efectuează serviciile regulate de transport de 
persoane între municipiul Bucureşti şi 
localităţile judeţului Ilfov. (poz. a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

8 BP 
386/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.50/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004. (poz. a-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 

 
 
 

9 BP 
389/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.51/2014 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii.  
(poz. a-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 

 

10 BP 
390/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 
(poz. a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 

 
 
 

11 BP 
391/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea 
Standardului Internaţional Lista interzisă pentru 
anul 2014. (poz. a-6) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

12 BP 
412/2014 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
accelerarea şi finalizarea procesului de 
soluţionare a cererilor formulate în temeiul 
Legii nr.9/1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, 
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, 
precum şi al Legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a 
acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, 
ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile 
Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte 
normative. (poz. a-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 BP 
422/2014 

Proiect de Lege privind transferul, cu title 
gratuit al pachetului integral de acţiuni deţinut 
de stat la Societatea Naţională "Aeroportul 
Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. 
din proprietatea privată a statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor în 
proprietatea privată a judeţului Timiş.  
(poz. a-23) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

14 BP 
423/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea 
Autorităţii pentru Administrarea Activelor 
Statului. (poz. a-16) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
S  -  
 
CD - 

 
 
 

 

15 

Plx  
84/2014 

 
L 

195/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.9/2014 pentru 
aprobarea unor măsuri de eficientizare a 
sistemului de gestionare a instrumentelor 
structurale. (poz. a-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a 
întregii structuri şi a atribuţiilor Autorităţii de 
Management POS CE de la Ministerul Economiei. 

CD - Adoptată pe 
25.03.2014 
 
S  - OZ Plen 

 
 

Înscris pe 
ordinea de zi 

16 

Plx  
124/2014 

 
L 

245/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, în scopul asigurării 
funcţionării imediate a Guvernului în noua sa structură, 
astfel cu a fost modificată prin Hotărârea Parlamentului 
nr.1/2014 

CD - Adoptată pe 
15.04.2014 
 
S  - OZ Plen 

 
 

Înscris pe 
ordinea de zi 

17 

PLx  
1/2011 

 
L 

415/2011 

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. a-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
constând în măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor 
Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării 
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi ale Unităţii 
Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al 
Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), 
precum şi obligaţiile asumate de către cele două 
instituţii în proiectele strategice cu finanţare 
nerambursabilă din fonduri europene. 

CD - Adoptată pe 
17.05.2011 
 
S  - OZ Plen 

 
 

Înscris pe 
ordinea de zi 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

18 
 
 

L 
378/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al 
art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
64/2008 privind funcţionarea în condiţii de 
siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil. (poz. a-21) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

 
S  - ECON 
 pt. raport 

 
CD - 

TDR: 
08.09.2014 

19 L 
403/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.34/2014 privind 
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. a-9) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ECON 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
08.09.2014 

20 L 
234/2014 

Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei 
financiare privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată. (poz. a-26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - BUG 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
10.09.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

21 L 
430/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri fiscale. (poz. a-25) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - BUG 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
03.09.2014 

22 L 
414/2014 

Propunere legislativă - Legea zootehniei. 
 (poz. a-14) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputaţi + senatori 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - AGRIC 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
16.09.2014 

23 L 
427/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.38/2014 pentru 
completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie. (poz. a-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - AGRIC 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
03.09.2014 

24 L 
429/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea preţului 
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe 
picior. (poz. a-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - AGRIC 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
16.09.2014 

25 L 
374/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală. (poz. a-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - ADMIN 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
08.09.2014 
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Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observaţii 

26 L 
404/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.36/2014 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.18/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
precum şi pentru modificarea art.8 alin.(1) din 
Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat. (poz. a-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - MUN 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
09.09.2014 

27 L 
291/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.20/2014 privind 
înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare 
şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
stabilirea unor măsuri de eficientizare a 
activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în 
condiţii de profitabilitare a activităţii 
operatorilor economici cu capital de stat, pentru 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a 
statului la anumiţi operatori economici, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative. (poz. a-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S -PRIVATIZARE 
 pt. raport 
 
CD - 

TDR: 
11.06.2014 

28 

PLx 
521/2011 

 
L 

660/2011 

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. a-19) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, în 
sensul armonizării acestui act normativ cu prevederile 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. 

CD - Adoptată pe 
18.10.2011 
 
S - ÎNV 
pt.  raport suplimentar 
 
 

TDR: 
29.05.2012 
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LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

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

 
CAE 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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G. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

 
 

( la data de  12 septembrie 2014 ) 
 
 

I.  În perioada   08  -  12 septembrie 2014   

 
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus  19  avize. 

Cele 24 rapoarte depuse sunt: 

 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 11  

 13 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

     2 
     0 

22  
              

             Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 439 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   72  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                         

La comisii se află  59  proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 
ordinară a anului 2014.  

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1288 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 422 

 rapoarte suplimentare 134 76 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 19 

TOTAL     771 517 
 
 
 
 



DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             A N E X A  
Direcţia  pentru lucrările şi secretariatul  comisiilor  
            

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte 
în săptămâna  08 - 12 septembrie 2014 

 
 

I. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.347/2014 Reexaminare – Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 

Codul fiscal 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

08.09.2014 
Raport de respingere 

(395/RS din 
08.09.2014) 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.369/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului 
nr.238/2004, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania 
Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA şi la 
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA 
Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative 

Guvern 
respins de 

Senat 
03.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(408/R din 09.09.2014) 

2 

 
Plx.619/2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007 

5 dep. 
respinsă 
de Senat 

25.06.2014 
Raport de respingere 

(103/RS din 
09.09.2014) 

 
 
 
 
 
 



III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.612/2013 

Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.223 din 
2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România – raport comun cu comisia 
pentru muncă 

16 parlam. 
respinsă 
de Senat  

08.09.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(406/R din 08.09.2014) 

2 

 
Plx.259/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 
transportul intern – raport comun cu comisia pentru muncă 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.05.2014 
Raport de respingere 

(421/R din 11.09.2014) 

 
IV. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.268/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 Codul muncii 

9 parlam. 
respinsă 
de Senat 

02.09.2014 
Raport de respingere 

(403/R din 08.09.2014) 

2 

 
PLx.336/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă 

2 senatori 
adoptat de 

Senat 
02.09.2014 

Raport de respingere 
(404/R din 08.09.2014) 

3 

 
PLx.342/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru 
sănătate 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
02.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(405/R din 08.09.2014) 

4 

 
Plx.528/2013/
2014 

Reexaminare – Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile de 
natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice  

22 parlam. 
aprobată 
de Senat 

02.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(401/RS din 
08.09.2014) 

5 

 
Plx.612/2013 

Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.223 din 
2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România – raport comun cu comisia 
pentru transporturi 

16 parlam. 
respinsă 
de Senat  

02.09.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(406/R din 08.09.2014) 



6 

 
Plx.205/2014 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

26.08.2014 
Raport de respingere 

(420/R din 11.09.2014) 

7 

 
Plx.259/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 
transportul intern – raport comun cu comisia pentru transporturi 

5 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.08.2014 
Raport de respingere 

(421/R din 11.09.2014) 

8 

 
Plx.215/2014 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecţie şi 

susţinere a elevilor încadraţi în muncă în perioada vacanţei de vară 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.08.2014 
Raport de respingere 

(422/R din 11.09.2014) 

9 

 
Plx.626/2013 

Propunere legislativă pentru modificarea art.33¹ din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă  

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

26.08.2014 
Raport de respingere 

(67/RS din 11.09.2014) 

 
V. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.342/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.23/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii – raport comun cu comisia pentru 
muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.06.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(405/R din 08.09.2014) 

 
VI. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.267/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
21 parlam. 09.09.2014 

Raport de respingere 
(416/R din 11.09.2014) 

2 

 
Plx.327/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
10 parlam. 09.09.2014 

Raport de respingere 
(417/R din 11.09.2014) 



3 

 
Plx.328/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 
5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial 
nr.18, Partea I, din 10 ianuarie 2011, actualizată 

14 parlam. 09.09.2014 
Raport de respingere 

(418/R din 11.09.2014) 

 
VII. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.655/2013
/2014 

Reexaminare – Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a 
Societăţii Române de Televiziune 

Guvern  03.06.2014 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(409/R din 09.09.2014) 

 
VIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.263/2014 Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a României – raport 

comun cu comisia pentru comunicaţii 
Guvern 08.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(407/R din 09.09.2014) 

2 

 
Plx.330/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea 

nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
25 parlam. 09.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(410/R din 09.09.2014) 

3 

 
PLx.356/2014 

Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul 
Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de 
Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie 
Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

Guvern 09.09.2014 
Raport de adoptare  

(411/R din 09.09.2014) 

4 

 
PLx.357/2014 

Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind 
asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 
martie 2014 

Guvern 09.09.2014 
Raport de adoptare  

(412/R din 09.09.2014) 

5 

 
PLx.289/2014 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

6 parlam. 
adoptat de 

Senat 
09.09.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(413/R din 10.09.2014) 



6 

 
PLx.385/2014 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 
drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

28 parlam. 
respins de 

Senat 
09.09.2014 

Raport de respingere  
(414/R din 10.09.2014) 

7 

 
Plx.339/2014 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248 
din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români 
în străinătate – raport comun cu comisia pentru politică externă 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.09.2014 
Raport de respingere  

(419/R din 11.09.2014) 

 
IX. Comisia pentru politică externă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.326/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 şi 35 
din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi 
consular al României 

29 parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.09.2014 
Raport de respingere  

(415/R din 10.09.2014) 

2 

 
Plx.339/2014 

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248 
din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români 
în străinătate – raport comun cu comisia pentru apărare 

2 parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.09.2014 
Raport de respingere  

(419/R din 11.09.2014) 

 
X. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.263/2014 Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a României – raport 

comun cu comisia pentru apărare 
Guvern 02.07.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(407/R din 09.09.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 
 

 
 Declaraţii politice 
 

 
 

Reglementarea profesiei de geodez nu trebuie sǎ mai întarzie! 

 

În rezoluţiile sale, Parlamentul European evidenţiază faptul că, profesiile reglementate sunt expresia unui 
sistem politic democratic bazat pe lege şi constituie un element esenţial al societăţii europene.  

Mai mult decât atât, Directiva 2005/36/CE recunoaşte rolul co-reglementării ca mecanism prin care un act 
legislativ conferă realizarea unor obiective bine definite de către autoritatea legislativă unor asociaţii profesionale.  

Astfel, specialistul în profesia reglementată trebuie să dispună de un nivel corespunzǎtor de pregătire, iar 
activitatea pe care o desfǎşoarǎ sǎ aibǎ ca rezultat servicii profesionale de înaltǎ calitate pentru cetǎţeni. În sprijinul 
acestor deziderate se impun unele restricţii care privesc păstrarea nivelului calităţii serviciilor profesionale, protejarea 
consumatorilor în faţa practicilor neloiale şi a uzanţelor necinstite.  

În ceea ce priveşte ţara noastrǎ, Parlamentul României a reglementat prin lege peste 30 de profesii de liberă 
practică şi din pǎcate, la momentul prezentei declaraţii, profesia de geodez nu se regǎseşte printre acestea, în ciuda 
faptului cǎ Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, lege organică, prevede la art. nr. 4 lit d) şi la art. 
63 alin. 2) necesitatea înfiinţării uniunii profesionale a specialiştilor din domeniu cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei, prin lege specialǎ.   

Menţionez cǎ în cadrul procesului legislativ, relansat în 2010, proiectul Legii de organizare şi exercitare a 
profesiei de geodez (Plx.505/2010) a obţinut puncte de vedere favorabile ale Guvernului Ponta I şi Ponta II. În acest 
moment dezbaterile Comisiei Juridice a  Camerei Deputaţilor aşteaptǎ un punct de vedere decisiv din partea 
MDRAP, în calitate de nou for tutelar al ANCPI, pentru finalizarea raportului suplimentar.  

Proiectul de lege în forma actualǎ este susţinut prin semnǎturile reprezentanţilor a circa 1700 de membrii ai 
Uniunii Geodezilor din România şi de marea majoritate a specialiştilor din domeniu, indiferent cǎ activeazǎ în sector 
public, în învǎţǎmântul superior sau în sectorul privat.  

Stimaţi colegi,  
Învatamantul superior ingineresc românesc începe la Iaşi încǎ din anul 1813, sub conducerea lui Gheorghe 

Asachi, cu prima sa şcoalǎ de ingineri hotarnici, respectiv geodezii zilelor noastre.  
Aceastǎ şcoalǎ îşi continuǎ activitatea, istoria şi tradiţia bogatǎ pânǎ în prezent, la Bucureşti şi în alte 14 

instituţii de învǎţǎmânt superior românesc, pregǎtind ingineri geodezi cu specializǎri în masurǎtori terestre şi 
cadastru, cartografie, topogeodezie şi automatizarea asigurǎrii topogeodezice. 

La baza activităţii specialistului în inginerie geodezicǎ trebuie sǎ stea principiile independenţei, 
responsabilităţii şi pǎstrarea secretului profesional. În cazul nerespectării obligaţiilor profesionale şi generarea unor 
prejudicii clienţilor, în cadrul profesiei reglementate specialistul geodez răspunde conform codului etic al profesiei.  

Stimati colegi, 
Proiectul de lege de reglementare a profesiei de geodez stabileşte o relaţie de verificare şi control de către 

ANCPI asupra activităţii Colegiului Geodezilor atât în privinţa autorizǎrii, cât şi a funcţionǎrii acestuia. Astfel, statul 
exercitǎ un control permanent asupra modului de organizare şi funcţionare, a nivelului taxelor de autorizare şi a 
cotizaţiilor, fapt care nu justifică unele puncte de vedere privind îngrădirea exercitării profesiei şi creşterea 
onorariilor la prestarea serviciilor. Astfel, prin legea de reglementare a profesiei de geodez nu se instituie un regim 
discriminatoriu şi nici nu se aduce atingere a dreptului la muncă a profesioniştilor din domeniu, ci se statuează cadrul 
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juridic necesar profesiei, în conformitate cu normele europene şi naţionale, în forma actualǎ. În plus, toate 
incertitudinile privind preluarea persoanelor fizice autorizate de ANCPI la data apariţiei legii, precum şi a angajaţilor 
din sectorul public în cadrul organizaţiei profesionale au fost eliminate prin amendamentele depuse. 

Mai mult decât atât, subliniez cǎ reglementarea profesiei de geodez este strict necesarǎ pentru mobilizarea şi 
organizarea profesioniştilor, prentru creşterea responsabilitǎţii acestora în executarea lucrǎrilor de specialitate, cu 
respectarea Codului etic profesional, pentru a face faţǎ mai bine instituţional participǎrii active la Programul Naţional 
de Cadastru şi Carte Funciarǎ, care va fi implementat de Guvernul României în perioada imediat urmǎtoare, unde 
profesionalismul şi responsabilitatea experţilor participanţi trebuie sǎ fie elemente esenţiale în realizarea obiectivelor 
asumate în Programul de guvernare privind înregistrarea sistematicǎ a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi 
Carte Funciarǎ pe întreg teritoriul naţional. 

Stimaţi colegi, 
Luând în considerare cele exprimate anterior, susţin cu tǎrie cǎ aprobarea în Plenul Camerei Deputaţilor a 

proiectului Legii de organizare şi exercitare a profesiei de geodez şi de înfiinţare a Colegiului geodezilor din 
România nu trebuie sǎ mai întârzie!  
  

Deputat  
Ionuţ Săvoiu 

 
*** 

 
Amnistia fiscală, dovada de implicare socială şi umană a Guvernului Ponta 

 
Stimaţi colegi,  

 
În ultima perioadă s-a vorbit pregnant despre redactarea unui act normativ legat de amnistia fiscală a 

mamelor şi pensionarilor care trebuie să returneze statului o parte din banii încasaţi anterior, vina de drept pentru 
sumele necuvenite aparţinându-le funcţionarilor. Ceea ce nu au înţeles mulţi din cei care atacă injust iniţiativa 
premierului Victor Ponta este că solicitarea oficială adresată ministrului Muncii pentru redactarea unui act normativ 
privind amnistierea, vine după numeroasele cazuri de pensionari care s-au sinucis de teamă că vor fi obligaţi să dea 
înapoi banii pe care îi primiseră illegal. Prin aceasta primul om al guvernului a demonstrat încă odată şi celor care 
până mai ieri se încrâncenau să nu înţeleagă, faptul că rămâne ataşat de valorile sociale ale acestui popor şi mai ales 
că nu va lăsa să se adâncească drama acestui neam.  

De cealaltă parte, pe lângă latura umană şi socială, trebuie spus că în trecut au mai fost adoptate prevederi 
similare, pentru alte categorii de persoane. Aşa cum Parlamentul a dovedit că s-a putut realiza o excepţie pentru 
funcţionarii publici sau pentru alte categorii, cred că avem obligaţia să facem şi pentru pensionarii care au clădit 
această ţară în vremuri potrivnice şi pentru mamele care trudesc pentru creşterea copiilor.  
Iar, aşa cum spunea premierul Ponta, faptul că au trebuit să se întâmple nişte nenorociri, amintind aici de oameni care 
au fost citaţi pe la diverse instituţii, cred că e un lucru regretabil care trebuie stopat. 
{ Măsura ar viza peste 21.000 de pensionari şi peste 12.000 de mame, potrivit datelor puse la dispoziţie de Guvern.  

Dar acum, când Victor Ponta este candidat la funcţia de preşedinte al României, de ce să nu-l atacăm şi să 
punem această măsură pe seama populismului? Doar e la modă ca de 10 ani să trăim infernal în contradicţie şi 
disensiune, într-o duşmănie permanentă. De ce să fim mai buni, mai constructivi, dacă ne-am obişnuit să trăim 
conflictual, stare ce nu ajută la nimic, ba dimpotrivă? 

Colegii mei parlamentari, indiferent de culoarea politică, trebuie să dea dovadă de spirit de solidaritate 
socială, să înţeleagă că prin votul nostru realizăm un ajutor social indirect: un ajutor pentru cineva care, probabil a 
greşit, dar nu a făcut-o ca să se îmbogăţească.  
Gândiţi-vă că puteam fi oricare dintre noi sau părinţii noştri, oricare dintre soţiile domniilor voastre într-o situaţie 
similară. Evitarea asumării amnistiei pensionarilor şi mamelor de către noi, politicienii, a acestui, până la urmă 
fenomen - dacă doriţi, ar putea produce o marginalizare socială. Iar problema este în primul rând de natură socială, nu 
penală, aşa cum vădit dar greşit se inoculează această idée de către o anume instituţie naţională de control.  

În legătură cu Ordonanţa de Urgenţă care permite migraţia aleşilor locali pentru 45 de zile fără ca aceştia să-
şi piardă mandatul, guvernul a luat o măsură prin care a eliberat de sub orice tip de subjugare politică primarii şi 
consilierii locali. O privire retrospectivă ne aminteşte că o majoritate copleşitoare a aleşilor locali din România, în 
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2012, au fost aleşi ai USL-ului cu Crin Antonescu şi Victor Ponta în rol de lideri în care oamenii şi-au pus nădejdea, 
iar azi s-au trezit în cârdăşie cu PDL, cu domnii Blaga şi cu Iohannis. Un alt film, o altă poveste, pentru mulţi chiar 
un coşmar.  
Primarii pot să fie independenţi, pot să rămână unde sunt sau pot să îşi respecte alegătorii. Important este să 
deblocăm activitatea autorităţilor locale şi să facem şi un pic de dreptate, aşa cum sunt şi de această dată la 
asentimentul premierului Victor Ponta, artizanul USL care nu a dat niciodată înapoi de la proiectele acestei coaliţii.    

Prin urmare voi acorda un vot deschis libertăţii de expresie politică pe care orice ales local, în contextul 
actual politic, merită să o aibă pentru următoarele 45 de zile.  
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată! 
 

Deputat 
Ioan Benga 

 
*** 

 
Libertatea de alegere este un drept şi pentru aleşii   locali 

 
 Hotârărea Guvernului României de a adopta un act normativ prin care aleşii locali să poată opta pentru 
afilierea politica pe care o agreaza, este cât se poate de firească, de legală şi morală. Raţiunea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 45/2014 care dă posibilitatea primarilor, consilierilor şi presedintilor de consilii judetene sa opteze pentru un 
partid sau sa activeze ca independenti rezulta din logica evenimentelor care s-au petrecut de la alegerile locale din 
primavara lui 2012 si a realitatii pe care comunitatile o traiesc in prezent. 
 Noua reglementare avand menirea de a pune în acord atasamentul politic al aleşilor locali cu schimbarile din 
cadrul aliantelor şi partidelor politice, cu direcţiile cursului social şi economic al societatii, mult diferite de acelea in 
care ne aflam la data la care acesti reprezentanti si administratori locali au fost  aleşi de electorat. Dacă liderii şi 
conducerile unor partide au decis sa schimbe partenerii si directia de actiune, aceasta nu inseamna ca toti alesii locali 
trebuie sa-i urmeze ca o turma, orbeste. In acest sens, premierul Victor Ponta are dreptate cand afirma ca: „Îmi asum 
ordonanţa cu aleşii locali. Primarii nu sunt sclavi pe moşia lui Blaga sau Johannis, pot să fie liberi”.  
 În acelasi timp au libertatea să-şi exprime parerea si cei care nu agreeaza un astfel de demers, asa cum sunt 
partidele si aliantele politice, societatea civila, mass media. Nu înţelegem însă de ce se bagă preşedintele României în 
aceasta poveste si nici unele ambasade ale unor state care nu sunt afectate in nici un fel de aplicarea noului act 
normativ si care cunosc bine ceea ce s-a petrecut in ultimii doi ani pe scena politica romaneasca. 
 Faptele ne arată că de la alegerile locale din primăvara anului 2012 până în prezent, scena politică 
românească a suferit mutaţii majore. USL nu mai există, PNL s-a scindat între Johannis şi Tăriceanu, o parte din PDL 
face parte dintr-un nou partid parlamentar, PMP. Ori tocmai aceste fapte motivează logic adoptarea ordonanţei în 
discuţie.  
Este greu de spus astăzi dacă un ales local votat pe listele USL se simte mai ataşat de valorile reprezentate de PNL 
sau de cele ale grupului condus de domnul Calin Popescu Tariceanu sau dacă unul ales pe listele PDL se simte mai 
apropiat de Vasile Blaga sau de Elena Udrea. 
Or, potrivit Legii 393/2004, privind statutul aleşilor locali, toţi aceştia ar fi fost obligaţi să ramână fideli formaţiunii 
politice pe listele căreia au fost aleşi, alternativa fiind pierderea statutului de ales. În felul acesta s-a ajuns la situaţia 
ca un primar PDL precum Emil Boc să anunţe public faptul că va face tot ce poate sa o susţina pe candidata PMP la 
preşedinţia României, în detrimentul candidatului anunţat de propriul său partid. Desigur, acest exemplu, aflat cel 
mai la vedere, este departe de a fi singular. Intr-un fel, el se regaseste aproape in fiecare localitate. Ori ordonanta de 
urgent rezolva aceasta problema, în acelasi timp, urgenţa pentru funcţionarea normală a administraţiilor locale, 
necesară şi oportună. 

    Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Deputat 
Violeta Tudorie 

                  
*** 
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Un comisar care să reprezinte Romania în Europa 

 

Numirea unui comisar european pentru România este un act politic major în plan internaţional. Politicianul şi 
omul numit în această importantă demnitate europeană vor fi "obrazul" României la Bruxelles.  

Europa este o entitate politică, economică şi administrativă şi  are un “guvern” –  Comisia Europeană, care 
este responsabilă pentru întocmirea propunerilor legislative, implementarea deciziilor şi apărarea tratatelor Uniunii 
precum şi coordonarea activităţilor curente ale Uniunii.  

În acest “guvern” european fiecare stat membru are câte un reprezentant – un comisar european, iar acesta 
are obligaţia de a reprezenta interesele comune ale Uniunii Europene şi nu interesele naţionale ale statului din care 
face parte. Chiar dacă în calitate de membru al Comisiei Europene un comisar nu mai reprezintă practic interesele 
naţionale, el nu se poate disocia de ţara din care provine.   

Un comisar din România rămâne în esenţa lui român. Deci va continua să reprezinte România dincolo de 
statutul legal şi de cadrul funcţiei, cu sufletul si cu inima. De aceea această numire este un act politic definitoriu 
pentru un guvern naţional şi propunerile trebuiesc făcute cu maximă responsabilitate şi discernământ.  

Ne-am dorit şi ne dorim un portofoliu important pentru România în cadrul Comisiei Europene, şi desigur 
păstrarea portofoliului de la Agricultură ar fi o şansă majoră pentru ţara noastră. Dar, în acelaşi timp, considerăm 
justificată şi oportună solicitarea domnului Jean-Claude Juncker ca Guvernul României să vină cu două propuneri 
pentru funcţia de comisar european şi suntem convinşi de justeţea motivelor care au stat la baza acestei cereri şi care 
au în vedere reglementări structurale în componenţa Comsiei Europene.  

Sunt în deplin acord cu părerea premierului României, Victor Ponta, că lucrul cel mai important este ca, în 
această săptămână, România să aibă un comisar cu un portofoliu important şi, de asemenea, consider că toate bătăliile 
şi interesele interne sunt mai puţin importante decât contribuţia pe care România o va avea la politica Comisiei 
Europene în următorii cinci ani. 

Am toată încrederea că premierul României, Victor Ponta, pune, ca de fiecare dată până acum,  interesul 
României deasupra oricăriu alt interes şi suntem încredinţaţi că şi rezultatul final al acestui demers politic – numirea 
comisarului european – va fi o nouă confirmare a energiei, dedicaţiei şi devotamentului pe care le investeşte, zi de zi, 
în fiecare demers politic pe care îl face pentru România". 

 

Deputat 

Natalia Elena Intotero 

*** 

 
Situaţia din Ucraina ne situează, fără îndoială, în faţa uneia dintre cele mai grave crize în materie de 

securitate din ultimele decenii, fapt ce ne obligă la tratarea acesteia cu diplomaţie şi precauţie, cu atât mai mult cu cât 
România şi Ucraina au graniţă comună.  
Uniunea Europeană prin vocea Înalt Reprezentantului UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Federica 
Mogherini cât şi prin cea a noului preşedinte al Consiliului Europei, Donald Tusk, consideră că cea mai bună soluţie, 
dat fiind contextul actual, este calea diplomatică. 

În acelaşi timp, Guvernul Victor Ponta a avut şi are o poziţie europeană în ceea ce priveşte conflictul din 
Ucraina, poziţie axată pe sprijinirea ţării vecine însă adoptând o atitudine diplomata. În tot acest timp, alti oameni 
politici din România, care aparţin deja trecutului, vor ca ţara noastră să se implice în acest conflict prin donarea de 
tehnică militară. 

Consider că această abordare este una iresponsabilă, cu atât mai mult cu cât nu putem “favoriza” intreţinerea 
violenţelor la graniţa cu România, iar poziţia ţării noastre şi nu numai trebuie să aibă drept scop final pacea.  
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Această situaţie trebuie tratată cu maximă seriozitate iar acei lideri politici din Romania care fac declaraţii 
hazardate cu privire la sprijinul pentru intervenţii militare în Ucraiana ar trebui să se gândească că un conflict la 
graniţa ţării şi escaladarea violenţei nu sunt situaţii dezirabile pentru poporul roman şi să înceteze în a genera poziţii 
contradictorii la nivelul comunităţii internaţionale.  

Sunt convins că România, prin guvernul Ponta va fi precaută în ceea ce priveşte gestionarea problemelor 
aferente conflictului din Ucraina şi va sprijini integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei. 

 

Deputat 

Ciprian Nica 
 

*** 
 

Importanţa ordonanţei prin care aleşii locali şi judeţeni pot opta pentru apartenenţa politică 
 

 Stimaţi colegi,  
Guvernul a aprobat pe data de 28 august ordonanţa de urgenţă, prin care primarii, preşedinţii consiliilor 

judeţene, consilierii locali, cei judeţeni şi candidaţii declaraţi supleanţi vor avea la dispoziţie 45 de zile pentru a-şi 
exprima în scris opţiunea cu privire la partidul politic din care doresc să facă parte, fără a-şi pierde calitatea dobândită 
în urma alegerilor. 

Acest demers este similar celui iniţiat de Alianţa DA, în 2006, mai exact, de partidele politice care formează 
acum Alianţa Creştin Liberală. 
Raţiunea emiterii acestei ordonanţe o constituie multitudinea solicitărilor aleşilor locali şi judeţeni, care au semnalat 
existenţa unor probleme generalizate în teritoriu, de instabilitate în administraţia locală, datorată apariţiei unor noi 
partide pe eşichierul politic, dezmembrării unor alianţe şi constituirii altora noi. 

Odată cu ruperea USL, apariţia PMP, PLR şi a Alianţei ACL, mulţi aleşi din teritoriu au început să susţină 
public un alt partid decât cel pe listele căruia au candidat sau, în prezent, afiliaţi unui partid aflat în opoziţie, au dorit 
să rămână loiali programului politic USL, pe care şi l-au asumat la alegeri şi care le-a adus votul cetăţenilor. Din 
nefericire, aceste decizii le-a atras ameninţări din partea conducerii partidului sau chiar retragerea sprijinului politic. 
În Colegiul nr. 9 Timiş, în localităţile Săcălaz, Sacoşu Turcesc şi Teremia Mare, mi-au fost semnalate astfel de 
cazuri, de primari şi consilieri locali ai PNL (acum divizat în Alianţa Creştin Liberală şi Partidul Liberal Reformator), 
ajunşi pe lista neagră a propriului partid, tocmai datorită acestor considerente. Aceste cazuri generează blocaje la 
nivel de administraţii locale şi judeţene, probleme în obţinerea majorităţilor în consilii sau chiar procese în instanţă, 
datorită unor situaţii complicate, în care, din diverse motive, unii consilieri aleşi pe lista comună a fostului USL au 
părăsit funcţiile, iar locurile au rămas vacante, întrucât nu se ştie dacă ar trebui să le urmeze un supleant din acelaşi 
partid cu cel care a părăsit funcţia sau următorul pe lista fostului USL.  

Stimaţi colegi, în prezent, autorităţile administraţiei publice locale se confruntă cu disfuncţionalităţi, ca 
urmare a reorganizării unor partide, alianţe politice sau alianţe electorale. Legislaţia în vigoare nu oferă soluţii clare 
în cazul rupturilor politice, apărute pe parcursul mandatului autorităţilor locale, pentru a contracara efectele negative 
asupra continuităţii şi stabilităţii activităţii autorităţilor locale, manifestate în dauna satisfacerii nevoilor 
comunităţilor. 

Aceste situaţii trebuie clarificate într-un timp cât mai scurt, mai ales că la sfârşitul anului trebuie să înceapă 
sesiunile de depunere de proiecte de finanţare europeană pentru administraţiile publice. Sunt acte care trebuie 
adoptate în consilii, sunt investiţii care trebuie să-şi găsească finanţarea, iar pericolul blocajelor instituţionale şi chiar 
financiare trebuie anihilat, în interesul comunităţilor locale! Foarte mulţi aleşi locali au candidat din partea unor 
partide, cu o anumită orientare politică, dar, în prezent, activează în altele. Este necesar ca cei în cauză să poată 
decide, în mod democratic, dacă respectă deciziile radicale, luate la nivel central, care i-au propulsat în alte tabere, 
fără a fi consultaţi, sau dacă aleg să respecte dorinţa cetăţenilor, exprimată prin vot.  
 

Deputat 
Dorel Covaci 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2014  
săptămâna  8- 12  septembrie   2014  

 

  

15

 
Declinul familiei contribuie la generalizarea “iernii” demografice 

 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte 
Domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi, 
Semnalul de alarmă pe care vreau să-l trag, astăzi, în faţa dumneavoastră, privind declinul familiei nu este un 

gest singular pe care îl fac în acest sens. Destul de recent, mă adresam dumneavoastră de la această tribună pe tema 
scăderii demografice din ţara noastră, a fenomenului îmbătrânirii populaţiei şi a degradării structurii acesteia pe 
vârste. Revin, astăzi, asupra unui fenomen conex, la fel de distructiv şi, automat, îngrijorător. Tot mai multe articole 
şi studii, care apar atât în presa din Europa Occidentală cât şi în Statele Unite, indică o tendinţă alarmantă. Numărul 
persoanelor căsătorite este în scădere, numărul tinerilor care se căsătoresc e din ce în ce mai mic, numărul copiilor 
născuţi şi crescuţi în familii monoparentale sporeşte, cheltuielile publice pentru sprijinul lor sunt în creştere, iar 
încrederea tinerilor în cea mai importantă instituţie socială, familia, a ajuns la o limită minimă, nemaiîntâlnită până 
acum.  

Cotidianul The Guardian informează că apatia tinerilor europeni faţă de căsătorie şi familie este îngrijorător 
de ridicată. Majoritatea tinerilor europeni nu vor să audă de familie ori căsătorie. Nici românii nu fac notă 
discordantă. 

Stimaţi colegi, daţi-mi voie să vă prezint câteva cifre în sprijinul afirmaţiilor mele. Potrivit celor de la The 
Guardian, în Italia anului 2013 au fost încheiate mai puţin de 200.000 de căsătorii, numărul cel mai scăzut din ultimii 
100 de ani. În ultimii zece ani, numărul mariajelor a scăzut cu 24% şi cu 50% în raport cu 1965. Experţii italieni 
atribuie declinul numărului noilor căsătoriţi schimbărilor “culturale” care au avut loc în Italia ultimelor decade. 
Tinerii au devenit mai puţin interesaţi de religie şi tradiţie şi mulţi preferă să trăiască în concubinaj decât căsătoriţi. 
Motivaţia economică are şi ea rolul său. Tinerii spun că nu au o situaţie financiară propice pentru formarea unei 
familii ori să facă copii. Din această cauză, mulţi tineri locuiesc cu părinţii lor. Statisticile arată că aproape jumătate 
dintre tinerii europeni între 18 şi 30 de ani încă locuiesc în casa părinţilor. Inexistenţa căsătoriilor înseamnă lipsa 
copiilor şi declinul demografic al Europei. 

În Spania, vârsta media a bărbaţilor care încă se căsătoresc este de 37.2 ani, cu aproape 10 ani mai ridicată 
decât în anii `80. Tinerii spanioli resping căsătoria pentru că e o instituţie “patriarhală” incompatibilă cu egalitatea 
între sexe şi libertatea sexuală. În Franţa, sociologii spun că legalizarea parteneriatelor civile a cauzat scăderea 
numărului căsătoriilor. În 2013, la trei căsătorii tradiţionale s-au încheiat două parteneriate civile (pacs). Doar o 
treime a celor care formează “pacs” ulterior se căsătoresc.                

Cei care subscriu parteneriatelor civile resping căsătoria tradiţională pentru că nu sunt interesaţi de obligaţiile 
şi responsabilităţile aferente căsătoriei tradiţionale: monogamia, viaţa de cuplu, loialitatea etc. Situaţia este la fel de 
critică şi în Grecia, informează sociologii. Mai mult de 60% dintre tinerii greci sunt fără slujbe. O altă cauză a 
declinului căsătoriei este mentalitatea nouă a tinerilor care preferă o viaţă fără obligaţii ori responsabilităţi pentru o 
altă persoană în viaţa lor, cum ar fi soţul ori soţia, ori responsabilitatea de a aduce pe lume şi creşte copii. �i Polonia 
catolică şi tradiţională a fost afectată de trendul european anti-căsătorie. În 2012, numărul căsătoriilor a fost cel mai 
redus din 1945 încoace. Pentru că tinerii polonezi aleg “independenţa fără responsabilitate”, a crescut numărul 
copiilor cu un singur părinte. La fel şi în Australia. Dezintegrarea familiei cauzează pierderi economiei de peste 14 
miliarde de dolari anual.  

Acestea sunt fonduri publice alocate pentru cheltuielile de judecată şi asistenţă socială pentru familiile 
dezintegrate. Anual, statul australian plăteşte, în medie, 1.100 de dolari fiecărei familii care trece printr-o criză. Suma 
aceasta implică atât costurile presupuse de consiliere, precum şi plata chiriilor. Recent, statul australian a anunţat că 
va demara o politică socială de prevenire a crizelor în familii ori a dezintegrării lor, inclusiv strategii pentru 
diminuarea ratei divorţului. Fiecare divorţ provoacă o pierdere de 100.000 de dolari, o sumă care creşte exponenţial 
considerând că anual 50.000 de australieni divorţează. Nici SUA nu stau deloc mai bine. Din păcate, la fel şi 
România, stimaţi colegi.  

Expertii dau vina pe schimbarile economice si culturale pentru numărul scăzut al nunţilor care se mai fac la 
noi în ţară. De ceva vreme Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene, sublinia că numărul de căsătoriilor în 
Romania a scăzut de la 8,72 căsătorii/1.000 locuitori în 2007, la 6,25 căsătorii/1.000 locuitori în 2009. Toate aceste 
date sunt confirmate, an de an, şi de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, a crescut vertiginos ponderea 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2014  
săptămâna  8- 12  septembrie   2014  

 

  

16

divorţurilor. Eurostat explica faptul că familia românească se destramă din cauza sărăciei, educaţiei precare, 
alcoolismului, violenţei domestice, a separării soţilor prin migraţia economică. 

Fără familii şi căsătorie o societate degenerează, mai devreme sau mai târziu, în haos social. Instituţia 
familiei creează şi menţine ordinea socială în societate. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 

Alfabetizarea o problemă a întregii lumii 

 

 Stimaţi colegi,  

 

Ziua internaţională a alfabetizării a fost marcată pentru prima dată în anul 1966, la iniţiativa Congresului 

Mondial pentru lichidarea analfabetismului desfăşurat la Teheran.  

La 17 noiembrie 1965, UNESCO a hotărât ca în fiecare an, la 8 septembrie, să fie celebrată Ziua 

mondială a ştiinţei de carte, cunoscută, de asemenea, şi sub numele de Ziua Internaţională pentru alfabetizare. 

Obiectivul urmărit de agenţia Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) era de a evidenţia importanţa alfabetizării şi 

educării indivizilor, comunităţilor şi societăţii. Folosind acest prilej, de câteva decenii, UNESCO aminteşte în fiecare 

an comunităţii internaţionale de importanţa învăţământului pentru adulţi la nivel global. 
Alfabetizarea este un proces de instruire a persoanelor cu scopul obţinerii abilităţii (capacităţii) de a 

scrie şi de a citi. Starea de alfabetizare (ca rezultat), prin scriere şi citire, ajută la transmiterea mesajelor în spaţiu şi 
timp.   

 Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte cuvântul alfabetizare ca fiind: acţiunea de a alfabetiza; 
instruirea analfabeţilor; combatere a analfabetismului. Acelaşi dicţionar defineşte verbul „a alfabetiza” astfel: a învăţa 
pe un analfabet să scrie şi să citească. 

 Din punct de vedere social, alfabetizarea este un drept fundamental al omului, aceasta fiind o condiţie 
esenţială pentru procesul de învăţare şi dobândire a unor cunoştinţe şi competenţe esenţiale în dezvoltarea omului 
modern. Spre exemplu, femeile cu studii gimnaziale sunt mult mai informate asupra virusului HIV/SIDA decat 
femeile analfabete. Mai mult, mortalitatea infantilă este mai mare atunci cand mama nu ştie să citească sau să scrie.  

 O persoană analfabetă are mult mai multe şanse să aibe o sănătate precară şi foarte probabil că nu va 
căuta asistenţă medicală pentru propria persoană, pentru familie sau pentru comunitate. Alfabetizarea este o soluţie 
foarte puternică pentru a rezolva ameninţările la adresa sănătăţii, pentru a promova o nutriţie bună, sau pentru a 
preveni şi a trata îmbolnăvirile. Dar această soluţie este adesea trecută cu vederea. 

 În lume, 1 din 5 adulţi din lume nu ştiu să scrie sau să citeasca, iar 75 de milioane de copii sunt excluşi 
din sistemul educaţional.  Multe ţări nu îşi vor atinge obiectivul de a creşte nivelul de alfabetizare cu 50% pana in 
2015.   

 Dacă în ţările dezvoltate scrisul şi cititul sunt activităţi comune, pe continente ca  Asia şi Africa, de 
pildă, situaţiile înregistrate sunt cu adevărat dramatice. Raporturile anuale ale UNESCO arată că ţările din Asia de 
Sud şi cele arabe, au cel mai mare procent reprezentând persoanele analfabete. S-a observat că există o legătură clară 
între economia unei ţări şi coeficientul persoanelor care nu ştiu să scrie şi să citească.  

 Ţara noastră, România, se află pe locul 56 în lume, cu o rată a alfabetizării de 97,6% (aproximativ 
520.000 de români sunt analfabeţi). Dintre ţările membre ale Uniunii Europene, doar Grecia (cu o rată de 97,1%) şi 
Portugalia (94,9%) se află în urma României. 

 Stimaţi colegi, crezul UNESCO este că alfabetizarea stă la baza oricărei educaţii şi că este esenţială 
pentru a eradica sărăcia, pentru a reduce mortalitatea infantilă, a încetini creşterea populaţiei, a obţine egalitatea între 
sexe şi a crea societăţi democrate.  
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 Într-o lume plină de bogaţie, într-o lume în care educaţia şi cunoaşterea reprezintă viza pentru o viaţă 
mai bună, proporţia analfabetismului este cu adevărat covarşitoare. Aproximativ 776 milioane de adulţi - în mare 
parte femei - nu au o deplină stăpânire a noţiunilor fundamentale pentru a scrie sau pentru a efectua calcule 
matematice. Saptezeci şi cinci de milioane de copii nu frecventeaza şcoala. Dar chiar şi în rândul celor care sunt la 
începutul procesului de educaţie, rata abandonului şcolar este foarte ridicată. 

 Totuşi, schimbarea acestei situaţii nu ar presupune un efort foarte mare. Alfabetizarea dă posibilitatea 
oamenilor de a-şi îmbunatăţi mijloacele de existenţă, de a participa la luarea deciziilor în cadrul comunităţii, de a 
avea acces la informaţii privind îngrijirea sanătăţii şi la multe altele. Mai mult decât atât, se permite indivizilor să-şi 
realizeze drepturile ca cetăţeni, ca oameni. 

Alfabetizarea nu inseamnă doar scris şi citit; în plus, ea se referă la respect, la posibilităţi şi la evoluţie.  
                                                                                                                                                                      

Deputat 
Ion Călin                                                                                                       

 
*** 

Abandonul şcolar, problema acută a sistemului educaţional românesc 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 

Abandonul şcolar reprezintă poate cea mai acută problemă a sistemului educaţional românesc, cu consecinţe 
asupra dinamicii de pe piaţa muncii, asupra gradului ridicat al şomajului în rândul tinerilor, dar şi asupra 
sustenabilităţii sistemului social. Astfel, proporţia tinerilor absolvenţi de studii superioare în România este de doar 
21,8%, faţă de media europeană de 35,8%.  
În România, aproximativ 18% dintre elevi renunţă la şcoală. Acest lucru plasează ţara noastră în topul ţărilor din UE 
cu cea mai mare rată a abandonului şcolar. Studiile relevă factorii care stau la baza acestui fenomen: modelul 
educaţional oferit de părinţi, modelul educaţional oferit de fraţi, dezorganizarea familiei, dificultăţile materiale, 
gradul mic de încredere în sistemul educaţional, capacitatea de integrare în sistemul educaţional.  

Ca răspuns la această problemă, Comisia Europeană a elaborat planul de combatere a abandonului şcolar, 
care are ca ţintă reducerea mediei europene a fenomenului la 10%, până în 2020. Pilonii pe care se bazează planul 
Comisiei sunt prevenirea, intervenţia şi compensarea.  

În consecinţă, susţin intensificarea eforturilor atât guvernamentale cât şi legislative pentru îmbunătăţirea 
accesului egal la sistemul educaţional, intervenţia rapidă în cazurile în care se înregistrează absenţele nemotivate sau 
performanţele slabe ale elevilor şi instituirea unor mecansme de calificare de tip ”şansa a doua” pentru elevii care 
părăsesc şcoala prea devreme şi vor să se reintegreze în sistem.  

Reducerea numărului de tineri care părăsesc şcoala este o prioritate a strategiei Europa 2020 care are ca scop 
vital stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă. Este convingerea mea că un sistem educaţional 
performant este precondiţia unei societăţi sănătoase, productive şi prospere, iar priorităţile guvernamentale şi 
legislative ar trebui să reflecte acest fapt.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

 
Victoria la alegerile europarlamentare şi degradare progresivă a PNL 

 
Doresc să clarific anumite chestiuni legate de prevederile cuprinse în OUG nr. 55/2014 pentru reglementarea 

unor măsuri privind administraţia publică locală, publicată marţi, 2 septembrie, în Monitorul Oficial nr. 646/2014.  
Prin acest act normativ noi am prevăzut posibilitatea ca, şi citez din textul ordonanţei, ”[...] în termen de 45 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, 
consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii care au fost declaraţi supleanţi îşi pot exprima în scris şi 
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o singură dată opţiunea cu privire la partidul politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte 
sau să devină independenţi, fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor”.  

Specific în mod expres un aspect important care reiese foarte clar din textul actului şi anume că aleşii locali nu 
sunt în niciun fel obligaţi să opteze pentru un anumit partid politic sau altul, ori să devina independenţi, ci acestora 
li se conferă un drept de opţiune în acest sens. Iar dacă nu îşi exercită dreptul, nu se va întampla nimic, ci vor 
rămâne în continuare în partidul pe lista căruia au fost aleşi.   

Prin faptul că ordonanţa nu obligă pe nimeni să facă vreun demers, ci doar se crează cadrul legal prin care 
aleşii locali pot opta cu privire la partidul politic, organizaţia minorităţii naţionale din care doresc să facă parte sau 
să devină independenţi, cred eu că aceasta este perfect democratică şi nu vine în contradicţie în niciun fel cu 
legea fundamentală a României. 

Ordonanţa este o necesitate şi datorită faptului că diversele alianţe nu mai funcţionează şi este greu să 
desemnezi înlocuitori de pe lista de supleanţi. Ea are ca efect şi limpezirea blocajelor din consilii locale şi judeţene 
după ce scena politică a fost „tulburată” prin ruperea USL. După cum reiese din preambulul OUG 55/2014, actul are 
“ în vedere disfuncţionalităţile generate de legislaţia în vigoare care constau în faptul că acestea nu oferă soluţii 
legale pentru "rupturile politice" apărute pe parcursul mandatului autorităţilor locale şi pentru remedierea efectelor 
negative ale acestora asupra continuităţii şi stabilităţii activităţii autorităţilor locale, ceea ce periclitează 
satisfacerea nevoilor colectivităţilor locale“, precum şi ”necesitatea eliminării blocajelor apărute în exercitarea 
dreptului supleanţilor aleşi pe listele unei alianţe politice care ulterior s-a reorganizat sau a încetat de a fi ulterior 
validaţi, urmare a omisiunii de reglementare a situaţiilor rezultate în urma desfiinţării sau reorganizării unor 
entităţi politice în timpul exercitării mandatului”.  

Vreau să lămuresc şi declaraţiile făcute de Preşedintele PNL, care şi-a avertizat colegii din alianţă că aleşii 
locali care vor schimba partidul îşi vor pierde mandatele.  

Din momentul ce am acţionat în conformitate cu o dispoziţie legală, aceasta nu poate să fie pusă sub semnul 
îndoielii. Conform Constituţiei României, deciziile Curţii Constituţionale îşi produc efecte numai pentru viitor. Aşa 
că nu există niciun fel de răspundere pentru un om care a acţionat în conformitate cu o dispoziţie legală, chiar 
dacă ea îşi va înceta efectele conform deciziei Curţii Constituţionale 

Potrivit articolului 147 din Constituţie, care face referire la Deciziile Curţii Constituţionale: ”(4) Deciziile 
Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general 
obligatorii şi au putere numai pentru viitor”. 

De asemenea, le cer liberalilor şi democrat liberalilor să înceteze cu afirmaţiile mincinoase şi tendenţioase 
făcute cu scopul de a discredita onoarea sau reputaţia PSD-ului, cum ar fi aceea că această ordonanţă are ca scop 
fraudarea alegerilor şi  acapararea puterii. Ba mai mult, anumiţi oameni politici din opoziţie încearcă să starnească 
furia cetăţenilor declarând în mod mincinos că PSD face presiuni şi chiar şantajează unii primari să părăsească PDL.  

După cum am spus, aleşii locali nu sunt obligaţi în niciun fel să părăsească partidul din care fac parte şi nici să 
se alăture nouă, ei îşi pot exprima opţiune cum cred de cuviinţă.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ioan Adam 

 
*** 

 
Stimulare a mediului de afaceri prin reducerea contribuţiilor de asigurări sociale la angajator. 

 
În contextul în care în anul 2013 am reuşit cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, am 

acordat subvenţii la agricultură, am acordat facilităţi pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi ne-am încadrat în ţintele 
de deficit asupra cărora ne-am înţeles cu organismele internaţionale, consider că obiectivul principal al nostru este 
relaxarea fiscala în privinţa impozitării muncii. Ne permitem o asemenea reducere a contribuţiilor de asigurări 
sociale la angajator cu 5% şi socotesc că ea trebuie aplicată chiar de anul acesta.  

Proiectul de lege privind reducerea CAS cu 5 puncte pentru ultimul trimestru, poate intra în vigoare începand 
cu 1 octombrie în mod rezonabil şi sustenabil, fără să fim nevoiţi sa mărim niciun fel de taxă sau impozit şi fără ca 
deficitul bugetar să crească. 
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Ţin să reamintesc că s-au făcut calcule împreună cu Ministerul de Finanţe, împreună cu Ministerul Bugetului, 

astfel încât, prin introducerea de la 1 octombrie 2014, să nu existe un impact pe fondul de pensii şi pe fondul de 
salarii. 

Potrivit ultimului raport al Institutului Naţional de Statistică privind salariul mediu pe economie, acesta a fost, 
în aprilie 2014, de 2.395 de lei brut şi de 1.735 de lei net. La aceste cifre corespund, o cotă de CAS de 10,5% plătită 
de angajat, adică 251 de lei, şi una de 20,8%, plătită de angajator, respectiv 498 de lei. O reducere cu 5 puncte 
procentuale la nivelul angajatorului ar însemna o cotă de CAS de 15,8%, adică 378 de lei, cu 120 de lei mai puţin 
decât cea plătită în prezent, economiile astfel realizate de către companii putând fi folosite pentru redresare şi 
investiţii. De asemenea, pentru un salariu minim brut de 900 de lei (valabil din 1 iulie) acordat unui angajat, firmele 
ar putea plăti din octombrie la sistemul public de pensii o contribuţie de 142 lei, faţă de 182 de lei cât achită de la 
începutul lunii iulie. În acest caz, angajatorii îşi vor reduce cheltuielile pentru un singur angajat plătit cu 
minimul pe economie cu 40 de lei. 

În condiţiile în care crearea de locuri de muncă s-a transformat într-o problemă majoră pentru toate 
statele Europei, această masura va stimula mediul de afaceri din România, va uşura povara fiscală a 
angajatorilor care îşi îndeplinesc obligaţiile şi va elimina discrepanţele aduse de competiţia neloială între 
angajatorii corecţi şi cei care folosesc munca la negru prin creşterea numărului de raporturi de muncă 
încheiate cu forme legale. 

Vor fi avantajaţi şi angajaţii prin crearea de noi locuri de muncă, legalizarea contractelor de muncă care se 
află în acea zonă gri şi renegocieri punctuale ale salariilor acordate angajaţilor merituoşi.  

Potrivit unei estimări a Consiliului Fiscal, evaziunea fiscală înregistrată în anul 2013 era de 16% din PIB, din 
care 12,2% din PIB provine doar din TVA. Evaziunea fiscală înseamnă venituri mai puţine la buget şi implicit 
condiţii proaste în spitalele, pacienţi fără acces la tratamente şi scoli fără căldură.  Măsura va scădea evaziunea 
fiscală în piaţa muncii, care totalizează aproximativ 19 miliarde de lei anual. Dacă 25% din această evaziune 
este „stârpită“ prin reducerea taxei, atunci 4,75 de miliarde de lei se întorc la buget.  

Potrivit expunerii de motive a proiectul de lege, impactul negativ generat de reducerea CAS va fi compensat pe 
anul 2014, din veniturile încasate suplimentar din impozitul de 1,5% pe construcţiile speciale. De asemenea se mai 
menţionează că volumul încasărilor la bugetul general consolidat va creşte ca urmare a unor acţiuni întreprinse de 
Fisc. Printre acestea se numără:  
- măsuri de prevenire şi combatere a muncii nedeclarate şi/sau subdeclarate;  
- recuperarea debitelor curente şi diminuarea volumului arieratelor, în conformitate cu noua lege a 
insolvenţei;  
- intensificarea verificărilor la persoanele fizice cu averi mari conform Codului de procedură fiscală; 
- întarirea controlului vamal. 

Decizia face parte dintr-o serie de măsuri asumate în faţa electoratului în anul 2012 în programul de guvernare 
al USL. Astfel, am scutit de impozit profitul reinvestit, am oferit subvenţii IMM-urilor care angajează tineri şi 
am reuşit să reducem evaziunea fiscală.  

Ne-am stabilit o politică ambiţioasă de stimulare a factorilor de creştere economică, printre care şi domeniul 
muncii, şi ne asumăm raspunderea unor măsuri care să consolideze acest trend ascendent realizat pană în prezent.  

Toate aceste hotărâri au avut în vedere asigurarea bunăstării cetăţenilor, a nivelului de trai, creşterea veniturilor 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă. 

În consecinţă, declar că opţiunea majoră de reducere a CAS cu 5 puncte reprezintă, dupa parerea mea, un 
impuls important în vederea revigorarii economice. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ioan Adam 

 
*** 
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Impactul crizei geopolitice din Ucraina asupra economiei româneşti 
 
 

După luptele sângeroase de stradă de la începutul acestui an, criza din Ucraina a trecut la un alt nivel, astfel că 
haosul domina estul ţării unde forţele armate ucrainene în ultimele citeva zile au suferit înfringeri dureroase în 
confruntarile cu separatistii proruşi, ajutaţi de trupele ruseşti regulate.  

În fiecare zi se întâmplă câte ceva nou care aduce o nouă perspectivă asupra evenimentelor, iar analizele se 
reînnoiesc permanent. În acest sens, chiar dacă miercuri, 5 septembrie, s-a vorbit la Kiev de un armistitiu, în teren 
luptele au continuat, iar Vladimir Putin a anunţat că are un plan de acţiune. 

În contextul în care Statele Unite si UE au anunţat că pregatesc noi sancţiuni faţa de Rusia, pe care o acuză ca 
n-a facut niciun pas pentru soluţionarea crizei din Ucrainei, trebuie să ne punem întrebarea în ce fel va fi afectată 
România de  conflictul din estul Ucrainei. 

În eventualitatea escaladării crizei din Ucraina şi a degradării relaţiilor din Rusia pe de o parte şi Uniunea 
Europeană pe de altă parte, consecinţele ar putea fii neplăcute pe termen scurt, deoarece economia UE ar fi serios 
afectată pe fondul dependentei energetice a multor state cu economii importante, cum ar fi Germania, dar şi al altor 
interdependente economice, precum sectorul bunurilor de consum. 

Riscurile generate de tensiunile Rusia-Ucraina în ceea ce priveşte România sunt gestionabile. Astfel, 
exporturile ţării noastre către Federaţia Rusă şi Ucraina nu sunt importante ca pondere în PIB. Potrivit datelor 
statistice, Rusia este al şaptelea partener comercial al României (dupa Germania, Italia, Ungaria, Franţa, Turcia şi 
Polonia), cu o pondere de 3,4% din total, al nouălea partener la export, cu o pondere de 2,8%, şi al şaselea partener la 
import (dupa Germania, Italia, Ungaria, Franţa şi Polonia), cu o pondere de 4,3%. 

Totodata, în timp ce gazele naturale importate provin exclusiv din Rusia, România acoperă din producţia 
internă, în medie, 80% din necesarul de gaze. Anul trecut, doar 15% din gazul consumat a fost de import, România 
ocupând astfel locul al treilea în topul ţărilor UE cu cea mai redusă dependenţă de importuri de energie.  În contextul 
în care este posibil ca Gazprom, gigantul rus din domeniul energiei, să sisteze furnizarea gazelor naturale, ţara 
noastră îşi poate acoperi consumul, fară a avea o necesitate suplimentară de a importa gaze naturale. 

Cu toate acestea, dependenţa de un singur furnizor pentru o resursă vitală constitutie întotdeauna o 
vulnerabilitate care este de dorit să fie evitată. În cazul unei crize pe termen lung, producţia internă va fi singura 
soluţie. Asta înseamnă că România trebuie să îşi dezvolte la maxim capacităţile de exploatare a hidrocarburilor, pe 
care le are.  

Potrivit experţilor, în ritmul actual de exploatare, rezervele cunoscute de gaz metan ale României s-ar epuiza în 
următorii 10 ani şi orice creştere viitoare a consumului va trebui să fie acoperită prin importuri. 

De aceea, pentru a se evita în viitor astfel de situaţii care ar avea efecte negative asupra econimiei, este foarte 
important ca România să-şi asigure securitatea energetică prin diversificarea surselor de aprovizionare. 

Indentificarea de noi rezerve de gaze care să poată fi exploatate ne-ar asigura nu doar independenţă energetică 
ci şi un avantaj competitiv pentru o serie de ramuri industriale. 

Independenţa energetică a României înseamnă asumarea unor decizii curajoase - care vor duce la preţuri mai 
mici, orientare clara spre Vest şi la afirmarea ţării în zonă, inclusiv în relaţia cu vecinii. Din acest punct de vedere 
avem nevoie de strategii viabile care trebuiesc puse în aplicare în folosul României. 

În acest cotext România ar putea sa îşi asigure independenţa energetică şi chiar sa devină un important 
exportator de energie in UE.  

În altă ordine de idei, din punct de vedere strict economic, România ar putea avea de câştigat, deoarece o mare 
parte din banii investiţi acum în Rusia ar cauta alte destinaţii.  

Ucraina este pentru Romania o poarta catre piaţa estica şi indiferent în ce formulă de stabilitate viitoare s-ar 
regăsi în viitor, o relaţie bilaterală trebuie setată şi în aceşti termeni. Problema majoră o reprezinta starea de 
instabilitate care tinde să dureze şi imprevizibilul. În aceste condiţii, relaţiile economice cu estul sunt blocate, iar 
înrădăcinarea unei posibile noi regiuni separatiste accentueaza acest blocaj. 

 România va fi o oază de stabilitate in regiune şi va trebui sa fie o punte catre pieţele cvasiblocate pentru a 
putea sa profite comercial din plin. 
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Dar trebuie sa avem o tactica bine pusă la punct, sa gândim în viitor, şi să construim alternative, pornind de la 
realităţi.  

Trebuie să ne gândim serios, pe termen lung, cum procedăm în cazul în care instabilitatea din zonă va dura. 
 

Deputat 
Ioan Adam 

 
*** 

 
 

Trilogia valorilor naţionale: Eminescu, credinţa şi folclorul 
 
 

În declaraţia politică de astăzi voi vorbi despre dimensiunea trinitară a existenţei poporului român, atât din 
punct de vedere istoric, cât mai ales identitar. 

Stimate colege, 
Stimaţi colegi, 
Mesajul politic cu care am mers în faţa românilor în recenta campania pentru europarlamentare, alături de 

colegii şi colegele mele de la PSD, PC şi UNPR, s-a circumscris în jurul ideii de a fi mândru că eşti român. De prea 
mult timp această perspectivă a afirmării conştiinţei unitare în jurul unor valori a fost lăsată în afara spaţiului de 
dezbatere politică sau, şi mai grav, a fost confiscată şi asociată doar cu discursul naţionalist, extremist.  

Mândria de a fi român nu este doar o sintagmă golită de conţinut, ci are puternice rădăcini în istoria, credinţa 
şi formele de manifestare ale etosului autohton, construit pe filon creştin. 

Am numit declaraţia politică de astăzi trilogia valorilor naţionale pentru că susţin dimensiunea trinitară, după 
modelul doctrinei creştine, a existenţei acestui neam. Ne-am plămădit, de-a lungul istoriei, într-un spaţiu 
binecuvântat de Dumnezeu, numit deseori chiar de străini Grădina Maicii Domnului, odată cu devenirea noastră 
creştină. Astfel o primă dimensiune a mândriei de a fi român se bazează pe frumuseţea sufletului acestui neam 
caracterizată de virtuţi precum: bunătatea, ospitalitatea, spiritul de jertfă, hărnicia, milostenia, vitejia şi buna 
vecinătate, de care românii au dat dovadă de-a lungul istoriei lor. Aceste trăsături de care trebuie să fim conştienţi pot 
fi cultivate şi prezentate Europei şi întregii lumi ca fiind definitorii pentru neamul românesc, un neam ce trăieşte 
creştinismul în cele mai adânci fibre ale sale. 

Cel de-al doilea pilon al trilogiei fiinţei noastre naţionale este reprezentat de folclorul românesc, o adevărată 
existenţă  plină de bogăţie, culoare şi diversitate. Românii trebuie să fie mândri de moştenirea tradiţiilor, a 
obiceiurilor cu care se identifică şi care îi face unici în lume. Portul popular (costumul naţional şi ia românească), 
dansurile populare (fie că vorbesc despre frumuseţea si talentul ansamblurilor folclorice de pe Valea Tutovei, de la 
mine în colegiu, din Muntenia, Oltenia, Transilvania sau orice alt colţ din România), literatura cu basmele pline de 
înţelepciunea populară, frumuseţea ouălor încondeiate, icoanele pictate, doinele cântate de mamele românce la 
căpătâiul copiilor lor, toate acestea reprezintă bogăţia unui suflet creştin ales de care orice român poate fi mândru. 

Al treilea pilon din trilogia existenţială se referă la sinteza celor două amintite înainte şi reprezintă un 
crâmpei de geniu oferit lumii de acest popor minunat. Românii sunt capabili să contribuie, aşa cum au făcut-o şi până 
acum, la cultura universală a lumii prin vârfurile de geniu ale generaţiilor trecute. Eminescu nu este doar un simbol 
naţional, nu este doar un mare scriitor romantic sau publicist paşoptist, ci este o sinteză de românism în forma ei cea 
mai gingaşă şi răscolitoare, versul. Poetul nostru naţional adună în sine creştinismul, folclorul şi genialitatea 
intelectuală a românului pentru a oferi lumii un model de mândrie naţională.  

Cu astfel de valori te poţi ridica oricând deasupra neajunsurilor economice şi extremismului naţionalist 
pentru a te afirma cu mândrie alături de popoarele cu care împărtăşim acelaşi destin european. 

 De ce vă vorbesc eu astăzi, stimate colege şi stimaţi colegi, despre fiinţa acestui neam, despre suflet şi 
despre valori naţionale? Pentru că îmi doresc ca dictatura non-valorilor, promovată de preşedintele Basescu  şi 
apropiaţii lui, să ia sfârşit. Nu mai doresc să aud că învăţământul românesc scoate tâmpiţi, cum a spus domnul 
Băsescu, sau că doctorii noştri trebuie să plece în străinătate, că armata nu e bună, că poliţiştii nu-şi fac treaba, că 
românii sunt necinstiţi, leneşi, hoţi sau şpăgari, că nu avem nici un motiv de mândrie naţională, ci dimpotrivă că 
trebuie să ne fie ruşine de noi. Vreau să trăiesc într-o ţară care să ştie să îşi cultive valorile, să înveţe din greşelile 
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trecului , să fie mândră de valorile şi bogăţia sa şi să îşi prezinte lumii bogăţia sufletească, pe care a dobândit-o în 
două milenii de vieţuire creştină.  

Nu degeaba România este numită Grădina Maicii Domnului. Numai promovându-ne valorile autentice, 
ieşind din dezbinarea şi tendinţa de tabloidizare a oricărui gest sau fapt în goana după senzaţional (vezi utilizarea 
ridicolă şi josnică a imaginii lui Eminescu pentru medicamente împotriva bolilor venerice) şi conştientizând că 
respectul pentru noi ca popor pleacă de la seriozitatea cu care reuşim să ne afirmăm pe scena istoriei, numai aşa vom 
putea să transformăm sintagma mândru că sunt român într-o realitate existenţială. 

Vă invit, stimate colege şi stimaţi colegi, să spunem cu deplină conştiinţă şi asumare copiilor noştri că sunt 
parte dintr-un popor minunat, că au o ţară  de care pot fi mândri cu un prezent pe care se pot baza fiind construit şi 
din lecţiile învăţate din greşelile trecutului şi un viitor pe care şi-l pot construi pe o fundaţie solidă: dimensiunea 
trinitară a unei existenţe: Dumnezeu, tradiţie şi românism. 

Vă mulţumesc, 
  

Deputat 
Ana Birchall 

 
*** 

 
 
Parlamentul României trebuie să considere proiectele de lege pentru amnistierea mamelor şi a pensionarilor o 

prioritate zero a acestui nou început de sesiune parlamentară 
 
 

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaților,  
Stimate colege, stimați colegi, 
Doamnelor şi domnilor,  

 
Suntem în faţa începutului ultimei sesiuni parlamentare din acest an. Va fi cu siguranţă o sesiune încărcată în 

care trebuie să finalizăm procesul legislativ pentru câteva proiecte ale anului, unul dintre acestea fiind fără îndoială 
reducerea CAS. Un alt proiect nou intrat pe agenda noastră va fi cel al amnistierii mamelor şi pensionarilor. 

După cum bine ştim cu toţii, în cadrul şedinţei de Guvern din data de 19 august, executivul a iniţiat proiectul 
de lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri 
în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului. Practic, cele două 
proiecte instituie amnistierea a peste 21.000 de pensionari care vor fi scutiţi de la plata debitelor apărute în urma unor 
interpretări neunitare ale prevederilor legislației şi a peste 12.000 de mame pentru care s-au constituit debite de 
returnare a unei părți din indemnizația pentru creşterea copilului, ca urmare a unor erori de calcul.  
             Adoptarea acestor proiecte de către Guvern nu este altceva decât o decizie de maturitate a executivului, o 
decizie justă. Este reflecţia convingerii acestei conduceri că omul este mai important în faţa sistemului care produce 
erori. Atât timp cât nu persoanele fizice se fac responsabile de calculul sumelor ce li se cuvin, ci statul, este firesc ca 
greşelile apărute să fie corectate tot de stat. Asemeni principiului legilor care nu se aplică retroactiv, nu putem cere 
mamelor şi pensionarilor să returneze înapoi banii primiţi în plus şi pe care i-au investit în creşterea copilului sau 
pentru achiziţia de medicamente. Este pur şi simplu nefiresc. 
 Odată cu corectarea acestei anomalii, trebuie însă să ne aplecăm foarte serios asupra chestiunii 
administrative, pentru care avem nevoie imperioasă de soluţii. Avem de-a face cu o ineficienţa structurală a 
sistemului. Un sistem marcat de supraîncărcarea funcţionarilor, de lipsa automatizărilor şi a puterii de corelare la zi 
cu totalitatea schimbărilor legislative, de lipsa auditului şi a dublei verificări. Se impune reformarea administraţiei 
printr-un sistem electronic care să permită aplicarea automată a unei proceduri unitare de interpretare a 
reglementărilor din domeniul asistenţei sociale şi despovărarea funcţionarilor publici. Un astfel de sistem ar reduce la 
minim sau chiar ar face ca eroarea umană sa nu mai fie posibilă.  
 Stimaţi colegi,  
 În acest moment, noi ca parlamentari, avem ca datorie rezolvarea pe cale legislativă a problemei debitelor 
mamelor şi pensionarilor. Consider că cele două proiecte trebuie să fie o prioritate pentru începutul acestei sesiuni de 
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toamnă. De altfel, proiectele ar fi trebuit să intre pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor dacă ar fi fost adoptate de 
Senat în cadrul sesiunii extraordinare de săptămâna trecută. Părăsirea lucrărilor Senatului de către colegii din PNL şi 
PDL la momentul abordării acestor puncte de pe ordinea de zi este un gest sfidător la adresa celor 33000 de mame şi 
pensionari care sunt apăsaţi de plata înapoi a unor bani pe care nu îi mai au.  
           Urgenţa  adoptării proiectelor amnistierii este evidentă. Sper că vom da cu toţii dovadă de maturitate şi vom 
face ca aceste proiecte să fie adoptate, astfel încât să nu fie nevoie de asumarea lor prin OUG. 

Vă  mulţumesc! 
 

Deputat 
Andrei Valentin Sava 

 
*** 

 
Românii nu vor fi niciodată singuri la granița de est a NATO 

 
Domnule Preşedinte al Camerei Deputaților,  
Stimate colege, stimați colegi, 
Doamnelor şi domnilor,  

 
În momentul în care la Minsk se vorbea de armistițiu şi pace, în zona portului strategic Mariupol din sudul 

Ucrainei se duceau lupte violente. În vreme ce Rusia numea conflictul din Ucraina unul intern, în jur de o mie de 
trupe ruseşti, potrivit estimărilor NATO, intrau pe teritoriul Ucrainei cu tancuri şi blindate, pentru a sprijini 
separatiştii, pe cale de a fi învinşi în luptă de trupele armate ucrainene. În timp ce întreaga Europă cauta să adopte o 
poziție comună vizavi de situația Ucrainei şi sancționarea Rusiei, la Kiev existau două poziții contradictorii, una mai 
conciliantă, a preşedintelui, şi una mai dură, intransigentă, a premierului. În tot acest context, faptul că autorităţile 
ucrainene şi reprezentanţii separatiştilor au ajuns vineri, la Minsk, la un acord privind încetarea focului în estul 
Ucrainei, în cadrul negocierilor mediate de OSCE, reprezintă un real şi imens pas pentru înghețarea conflictelor 
armate. Reprezintă o oază de speranță pentru sutele de mii de refugiați că se vor putea întoarce la casele lor.  

Cu toate acestea, la nivel internațional precauția este cea care caracterizează toate declarațiile oficialilor. 
Armistițiul este privit cu scepticism de toți liderii europeni, cu atât mai mult cu cât planul de pace trebuie să includă 
încetarea focului, retragerea tuturor trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean şi restaurarea graniţelor Ucrainei cu Rusia. 
Există, deci, fără doar şi poate, o doză serioasă de scepticism vizavi de încetarea conflictului în acord cu armistițiul 
încheiat şi rezerve în a avea încredere oarbă în declarațiile de la Moscova. Cu siguranță, însă, coalizarea statelor în 
jurul Ucrainei, poziția fermă a UE vizavi de luarea unor măsuri economice importante împotriva Rusiei, alături de 
condamnarea în cadrul Summit-ului din Țara Galilor a autorităților de la Moscova pentru situația din Ucraina şi 
anunțarea susținerii statului ucrainean de către NATO în vederea reformării şi modernizării armatei, au atârnat greu 
în evaluarea de către Rusia a poziției şi implicării sale în conflictul militar din sud-estul Europei. Este evident faptul 
că Rusia nu doreşte sancțiuni care să se răsfrângă asupra sa, dovadă fiind şi reacţia reprezentantului său pe lângă UE, 
care şi-a manifestat speranța ca Bruxelles-ul să ia în considerare acordul de la Minsk, atunci când va decide noi 
sancţiuni.  

Armistițilul de la Minsk oferă, însă, o pace fragilă de care atât Ucraina cât şi Rusia ar trebui să țină cu dinții. 
Fragilitatea sa este cu atât mai mare cu cât declarațiile de agresiune nu au încetat, ultima în acest sens vorbind de 
dorința separatiştilor exprimată de un lider din Donețk: ‘‘proruşii nu se vor linişti până când îşi vor aduce armata la 
granița cu România’’. Aceste declarații războinice alături de o serie de alte argumente solide reprezintă motivul 
pentru care țara noastră avea nevoie de un plan de contingență şi de acțiune al NATO în caz de atac. Lanțul de 
conflicte înghețate din jurul Mării Negre: Abhazia, Osetia, Transnistria şi, mai de curând, Crimeea, care pot fi 
oricând ‘‘încălzite’’ de Rusia invită la o atitudine din partea României şi a NATO categorică şi prevăzătoare.  

Agresiunile Rusiei la adresa Ucarinei au pus în alerta NATO, motiv pentru care va fi crescut nivelul 
capacității de reacție a Alianței, printr-o prezență militară NATO semnificativă şi continuă - aeriană, navală, terestră 
- cu trupe speciale inclusiv pe teritoriul României. Alocarea de către fiecare stat membru a 2% din PIB pentru armată 
şi direcționarea din acest buget a 20% pentru echipamente noi este efectul direct al conştientizării importanței 
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procesului de ‘‘upgrade’’ al armatei nu doar din perspectiva siguranței naționale cât mai ales din perspectiva 
siguranței militarilor a căror datorie este să apre țara în orice situație. În plus, decizia de a plasa şi de a organiza un 
comandament NATO în țara noastră, cu rolul de a coordona exerciții militare, reprezintă garanția susținerii comune a 
graniței de est a Alianței Nord-Atlantice, garanția că românii nu vor fi niciodată singuri la granița Alianței. 

Stimați colegi,  
Rezultatele Summit-ului în ceea ce priveşte poziția României, şi mă refer aici în principal la elaborarea 

planurilor de contingență şi de acțiune, funcționalitatea scutului antirachetă de la Deveselu începând cu 2015, 
creşterea prezenței militare NATO în România alături de plasarea în țara noastră a unui comandament militar, 
reprezintă succesul coordonării interinstituționale. Preşedintele Trainan Băsescu a prezentat zilele acestea nu doar o 
serie de concluzii care vizează în mod pozitiv țara noastră pentru ceea ce înseamnă siguranța şi protecția teritoriilor şi 
a cetățenilor săi, ci efectele de coordonare a organismelor guvernamentale aflate sub conducerea premierului Ponta - 
Ministerul de Externe condus de domnul Titus Corlățean şi Ministerul Apărării Naționale gestionat de domnul 
Mircea Duşa. Alături de acestea,  conlucrarea cu serviciile secrete şi Prezidenția a condus la îndeplinirea obiectivelor 
pentru România fixate înainte de Summit-ul din Țara Galilor, cât şi pentru R. Moldova, care va benefiacia de 2 
programe, unul de analiză a sistemului militar şi unul care vizează exerciții comune NATO-R. Moldova. 

Aşa cum declara şi domnul Ponta zilele acestea, după concluziile summit-ului NATO din Regatul Unit, 
instituțiile române trebuie să lucreze împreună pentru interesele României. Rezultatele reuniunii Alianței Atlanticului 
de Nord vizavi de țara noastră stau mărturie în acest sens. În ceea ce priveşte poziția şi obiectivele noastre pe mai 
departe, ele trebuie să vizeze siguranța Republicii Moldova şi a ceilorlalți parteneri.  

În final, închei printr-un mesaj pe care preşedintele Ucrainei l-a postat zilele trecute pe un site de socializare 
şi care reflectă întru totul coalizarea națiunilor în jurul Ucrainei, cu speranța că vor fi tot mai puțini aceia care vor 
suferi de pe urma conflictelor inter-națiuni şi inter-etnice, iar pacea va fi cea care va triumfa în relațiile ruso-
ucrainiene: “întreaga lume face eforturi pentru pace, întreaga Ucraină şi milioanele de locuitori ai regiunii Donbas”. 

Doamne-ajută! 
 

Deputat 
Andrei Valentin Sava 

 
*** 

 
Statul şi Biserica, în noul context democratic şi european 

 
 
 
În urmă cu nu foarte mulţi ani, abordarea de către un om politic social-democrat a temei relaţiei dintre stat şi 

Biserică ar fi părut o blasfemie, în ambele „tabere”.  
Ştim cu toţii că, la sfârşitul secolului al XIX-lea, social-democraţia românească a fost prima care a promovat, 

în discursul public, o abordare ştiinţifică a realităţii, a luptat împotriva superstiţiilor şi a bigotismului şi pentru 
separaţia dintre Biserică şi stat. Atunci, această politică era necesară, spre a putea scoate satul românesc – care 
reprezenta cca 90% din populaţia ţării – din înapoiere, din mizeria provocată de absenţa unui sistem de igienă şi 
sănătate publică, şi spre a obliga, de asemenea, tânărul stat român să îşi asume misiunile care îi reveneau ca stat 
naţional modern, ce are obligaţia să le ofere cetăţenilor săi servicii sociale de calitate, în contul impozitelor pe care 
aceştia le plătesc. 

Poziţia de atunci a social-democraţiei româneşti era nu mai puţin una europeană: secolul al XIX-lea, în 
întregul său, a dus până la capăt proiectul iluminist de separare a statului de Biserică, proiect necesar în special în 
Occident, acolo unde Biserica exercita, în toate statele catolice, o puternică influenţă asupra politicului şi a treburilor 
publice, în general. Proiect din care a rezultat un proces nu o dată dureros, nu lipsit de violenţe şi de regretabile 
excese, pe care revoluţia comunistă din Rusia (1917) l-a şi transformat într-o adevărată persecuţie istorică a Bisericii, 
purtată de agenţii ateismului bolşevic. 

În România, procesul desprinderii Bisericii de stat a fost mai simplu şi mai lin, deşi nu lipsit de momente 
dureroase. În concepţia ortodoxă (şi) post-bizantină, statul nu s-a confundat niciodată cu biserica şi de-abia în 
modernitate am înregistrat un moment de excepţie, în care un înalt prelat (Patriarhul Miron Cristea) a exercitat, cu 
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totul efemer, o funcţie politică. Între stat şi Biserică, legătura, în practica politică bizantină, este de symphonía: 
împreună-lucrare, sprijin reciproc, dar separare completă a planurilor de acţiune. Biserica şi statul s-au aflat 
câteodată în dezacord (ne reamintim conflictul dintre mitropolitul Antim Ivireanul şi domnitorul Constantin 
Brâncoveanu, din 1712), dar în general conduita conţinută de conceptul citat, de symphonía, a guvernat relaţiile 
armonioase dintre cele două instituţii. 

În vechea Românie, de asemenea, putem constata din istorie că Biserica a exercitat, pe perioade îndelungate 
de timp, funcţii sociale care astăzi sunt rezervate statului. Cel puţin învăţământul public şi sănătatea îşi au 
începuturile, în România, în iniţiative ale Bisericii, iar în momentele faste ale culturii române medievale, cele două 
instituţii au conlucrat exemplar în aceste două domenii.  

Tocmai pentru că, în ţara noastră, statul şi Biserica au colaborat fără a se confunda, consider că putem aborda 
mai relaxaţi chestiunea unei colaborări actuale, în materie socială, dintre instituţiile statului şi cele ale Bisericii. Nu se 
pune problema subordonării statului faţă de Biserică sau invers, nici cea a renunţării la laicitate ca element 
constituţional al statului român. Este vorba doar de găsirea unui cadru democratic, în care potenţialul de activitate 
socială al Bisericii să suplinească, la nevoie, deficienţele statului şi, de asemenea, în care resursele publice ale statului 
să se alăture celor private ale Bisericii, spre rezolvarea unor nevoi sociale care, altminteri, ar rămâne nerezolvate, în 
defavoarea „beneficiarului”, care e cetăţeanul. 

Aş atrage atenţia şi asupra actualităţii, chiar urgenţei acestei dezbateri despre un nou parteneriat social stat-
Biserică, decurgând nu numai din nevoia noastră, a social-democraţiei, de a răspunde prin idei şi proiecte noi 
aşteptărilor cetăţenilor şi electoratului nostru. Criza economică şi financiară a pus la grea încercare statele civilizate şi 
a făcut posibilă apariţia unui discurs foarte periculos, demolator, la adresa conceptului de stat social. În foarte multe 
ţări, şi mai ales în România, ieşirea din criză s-a făcut pe spinarea cetăţenilor, prin măsuri de austeritate care au 
diminuat şi chiar eliminat serii întregi de prestaţii sociale ale statului, fără ca în schimb cetăţenilor să le crească 
puterea de cumpărare. Statul a abdicat, pur şi simplu, de la o serie întreagă de misiuni, fără a pune nimic în loc. Iar 
acum noi, cei care nu credem că statul social este un concept depăşit, ba dimpotrivă, că reprezintă singurul răspuns 
corect la aşteptările oamenilor în criză, trebuie să reluăm aceste prestaţii sociale, în condiţiile în care instituţii întregi 
şi resurse specifice nu mai există. 

Chiar dacă, în concepţia ortodoxă, nu misiunea socială este misiunea principală a eclesiei, Biserica (şi când 
spun asta, mă gândesc la toate cultele cu existenţă legală din România) este o enormă şi bine organizată structură, 
care poate fi de mare ajutor cetăţenilor, în domenii cum ar fi protecţia socială, sănătatea publică, educaţia şi cultura. 
Biserica are, de asemenea, un patrimoniu cultural pe care adesea nu numai că nu îl valorificăm, dar nici nu îl 
cunoaştem.   

Vă propun, prin urmare, să avem curajul de a închide capitolul tradiţionalei reticenţe a social-democraţiei 
faţă de Biserică şi să deschidem unul nou, în care statul, în parteneriat democratic cu biserica, să îşi îndeplinească 
menirea de a promova solidaritatea socială, de a ajuta grupurile sociale aflate în dificultate, de a-i face pe toţi românii 
să se simtă membri ai acestei societăţi şi cetăţeni ai statului.  

Nu se pune problema să renunţăm la principiile noastre democratice, nici să înlocuim ştiinţa economică şi 
sociologia cu Ceaslovul şi Psaltirea. Dar, în acelaşi timp, datoria faţă de cetăţeni ne impune să nu închidem nici o uşă, 
să nu ignorăm nici un partener democratic, spre fi de folos societăţii şi a reface funcţiile statului social, distrus în 
bună măsură de o austeritate cleptocrată şi lipsită de viziune. 

Totodată, avem datoria de a recunoaşte că şi Biserica s-a schimbat, s-a modernizat şi şi-a luat în serios rolul 
de instituţie naţională. Şi nu mă refer numai la Biserica Ortodoxă Română, majoritară, ci şi la alte Biserici, al căror 
mesaj social este perfect compatibil cu misiunea noastră şi cu nevoile societăţii româneşti. Este bine, este normal ca 
un stat sărac, devalizat de ani de zile şi cu mari nevoi la capitolul serviciilor sociale, să promoveze un parteneriat 
public-privat cu Biserica. Ar fi o dovadă de ipocrizie şi de dezinteres faţă de lipsurile în care se zbat încă foarte mulţi 
cetăţeni dacă, promovând acest tip de parteneriat public-privat transparent cu ONG-uri ateiste, care contestă existenţa 
lui Dumnezeu, l-am refuza, în schimb, Bisericii.  

Iar iniţiativa trebuie să aparţină, cred eu, statului, deoarece, dacă actualul sistem de proiecte, pe care cultele 
legale din România le pot accesa, ar fi suficient, nu ne-am mai afla aici să discutăm despre acest subiect. Trebuie să 
găsim, în cadrul legal democratic european, căile de-a putea uni logistica Bisericilor şi resursele financiare ale 
statului, de a transfera Bisericii unele servicii sociale pe care statul nu le poate exercita eficient şi de a colabora cu 
Biserica pentru a accesa împreună resurse pe plan european şi mondial, spre a aduce serviciile sociale din România la 
nivelul standardelor europene. 
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Şi aş mai adăuga un subiect, ca o propunere de viitor. Discursul public neglijează tot mai mult, din păcate, 
funcţia socială a culturii. Biserica – iarăşi, în înţelesul de culte legal recunoscute în ţara noastră – are un patrimoniu 
cultural de excepţie, care poate fi introdus şi valorificat mai bine spre a promova valori cu funcţie socială ridicată: 
toleranţa, diversitatea, respectul reciproc, moralitatea. Valori care, e drept, nu suplinesc ajutoarele sociale concrete, 
dar îi dau cetăţeanului o altă stare de spirit şi o altă atitudine, deblocând resurse umane de mare preţ pentru rezolvarea 
problemelor sociale cu care ne confruntăm. 

 
 

Deputat 
Ionuţ Vulpescu 

 
*** 
 

Sine ira et studio - lecţie de diplomaţie şi politică europeană 
 
  Europarlamentarul Corina Creţu va fi comisar european şi va primi un portofoliu important nu doar pentru 
România, ci pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, aşa cum diplomaţia şi politica de înalt nivel ne-au 
arătat.  
 Unii politicieni din ţară, crezându-se încă la porţile Orientului, fie şi numai pentru că sunt în Opoziţie, s-au 
grăbit să facă zgomot, să trimită scrisori şi să denigreze, pentru a fi pe placul ”sultanului”.  
În timp ce din România se auzeau zgomote de arme şi larmă sterilă, preşedintele Comisiei Europene,  Jean-Claude 
Juncker  a dat o lecţie de diplomaţie şi de politică europeană de înalt nivel, interviul cu eurodeputatul Corina Creţu 
fiind una dintre probe.  
 Calitatea de membru PSD a doamnei Corina Creţu este o garanţie că politica Guvernului Ponta coincide cu 
strategiile de dezvoltare ale Europei unite. Şomajului, în special în rândul tinerilor, impune măsuri de redresare 
economică şi, prin acestea, crearea de noi locuri de muncă.  
Una din temele susţinute la nivel european - creşterea mobilităţii forţei de muncă - nu se referă exclusiv la români, 
avantajaţi, în mare masă, de pregătirea profesională, de responsabilitate şi corectitudine.  
Aceştia vor primi, ca o consecinţă a politicii Guvernului Ponta şi a demersurilor europarlamentarului - comisar 
european Corina Creţu, un sprijin suplimentar pentru a munci în orice ţară membră UE.  
 Am de partea mea argumentele susţinute de Corina Creţu: ”O acumulare de experienţă profesională într-un 
stat membru, care poate fi ulterior implementată şi în România poate forma noua generaţie de specialişti de care ţara 
noastră are nevoie”. 
 La fel de importantă este strategia cu privire la responsabilitatea socială, unde expertiza Corinei Creţu, ca 
membru al PSD şi politician de anvergură europeană, este recunoscută.  
Ce le lipseşte românilor astăzi este solidaritatea, solidatitate care a făcut din Polonia unul dintre cele mai puternice 
state europene, cu siguranţă, cel mai puternic stat din fostul bloc comunist. 
Lupta împotriva discriminării este o prioritate a întregii Europe, aşa încât mesajul comisarului desemnat de România 
va fi unul convergent cu vocile din Parlamentul European.  
Combaterea extremismului şi asigurarea liberei circulaţii a forţei de muncă sunt alte priorităţi în agenda colegei 
noastre de partid, sau, cum spune premierul Ponta, românii nu sunt europeni de rang secund.  
 Am reamintit doar câteva dintre argumentele ştiute de politicienii de rang înalt de la Bruxelles, care, cu tact şi 
diplomaţie, responsabili, prin vocea preşedintelui Juncker, au dat o lecţie şi de istorie gălăgioşilor opozanţi din 
România. Şi fac referire la Tacit: ”Sine ira et studio”. 
 

Deputat 
Liviu Harbuz 

 

*** 
România are nevoie de un proiect de ţară care să definească generaţia noastră 

 
Domnule preşedinte (de şedinţă), 
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Stimate colege, stimaţi colegi, 
 

Declaraţia mea politică de astăzi se referă la potenţialul politic, economic şi social al României, în contextul 
dezvoltării unui nou proiect de ţară, care, în viziunea şi puterea sa, va servi drept un apel la unitate naţională pentru 
românii obosiţi după 10 ani de ură, dezbinare şi conflict politic promovat de modelul „preşedintelui jucător” Traian 
Băsescu şi a aliaţilor săi. Împreună cu generaţia de români a cărui proiect politic de ţară a fost definit de integrarea 
euro-atlantică, de obţinerea siguranţei şi integrării economice mult-râvnite, sub umbrela democratică şi de securitate a 
UE şi NATO, o clasă politică responsabilă nevoilor românilor de astăzi trebuie să înceapă să construiască pe bazele 
deja bine înrădăcinate ale realităţilor actuale.  

Mă refer aici la o Românie puternică în Europa, la valorificarea potenţialului enorm pe care România îl are, 
inclusiv din punct de vedere economic, la transformarea unei bune tradiţii de diplomaţie parlamentară şi executivă 
într-un efort accelerat de diplomaţie economică, susţinută de o coerenţă instituţională pe care o poate impune voinţa 
politică, pe care, am speranţa, că o vom avea odată cu victoria unui nou model economic, politic şi social şi a unui 
nou model de preşedinte, la alegerile prezidenţiale din noiembrie.  

Preşedintele APCE, doamna Anne Brasseur, declara săptămâna trecută la Bucureşti că nu poţi avea state 
puternice fără instituţii puternice, citând exemple din vecinătatea estică a României, state care acum se confruntă cu 
intense provocări la adresa integrităţii teritoriale, a autodeterminării şi a drepturilor omului, în derapaje nepermise de 
la dreptul internaţional. Mă refer la popoare care şi-au manifestat în mod cât se poate de democratic dorinţa de a avea 
un viitor stabil şi paşnic în Uniunea Europeană şi pe care România le sprijină în parcursul lor european: Republica 
Moldova, Ucraina sau Georgia. Am votat, alături de dumneavoastră, ratificarea Acordurilor de Asociere la Uniunea 
Europeană a celor trei state şi am încrederea într-un viitor în care aspiraţiile lor democratice şi europene vor prinde 
un contur mult mai clar.  

România trebuie să fie un pilon de responsabilitate şi stabilitate într-o regiune din ce în ce mai frământată. 
România dă dovadă de  seriozitate, profesionalism şi responsabilitate, fiind un partener de încredere, de nădejde,  
pentru SUA şi aliaţii noştri din NATO şi UE.   

Este în interesul României, ca stat la graniţa UE şi NATO, să transmită principiile democratice, conducând 
prin exemplul propriu, asigurând, în acelaşi timp, contextul necesar unei bune colaborări la nivel diplomatic, politic, 
economic şi social cu ţările din vecinătatea estică. În paradigma actuală de securitate asigurată la nivel comun, supra-
statal, nu trebuie să ignorăm datoria noastră naţională, de bază, de a continua să ne dezvoltăm ca un factor de 
stabilitate în regiune. România îşi asumă cu seriozitate şi profesionalism obligaţiile care decurg din calitatea de 
membru NATO, dar şi rolul de protector al principiilor care stau la baza Uniunii Europene. În acest context, 
instituţiile noastre trebuie să ne oglindească principiile democratice, dar şi potenţialul real al diplomaţiei române.  

Apărarea noastră vine în primul rând din instituţii stabile, puternice, dintr-un proces democratic transparent şi 
reprezentativ, dar şi din principii care să ne ghideze pe termen lung, într-un proiect de ţară coerent.  

Nu este destul să fim un factor de stabilitate în regiune. România, această frumoasă Grădină a Maicii 
Domnului, poate mult mai mult! Trebuie să privim peste provocările acestui an şi al celui următor, la problemele cu 
care societatea noastră se va întâlni în 20 sau în 30 de ani. Unde va fi România atunci, când lunga sa evoluţie de la 
comunism la democraţie capitalistă va fi un simplu fapt istoric? Unde vor fi românii, când după realităţile integrării 
în Uniunea Europeană şi NATO, vor căuta în trecutul lor un proiect de ţară care a definit generaţia noastră? Unde veţi 
fi dumneavoastră, când copiii noştri vor căuta valorile care să le fie temelie pentru dezvoltarea şi împlinirea lor 
personală şi profesională?! 

Stimate colege, stimaţi colegi, 
Nu este normal ca bătrânii noştri să se întrebe de ce au fost umiliţi, fără vină, de fosta guvernare PDL-istă cu 

Băsescu în frunte, de măsurile punitive ale dreptei la care s-au raliat acum Iohannis şi ai săi colegi liberali, 
asumându-le! 

Nu este normal ca tinerii noştri să plece din ţară, văduvind-o de minţile lor clare şi educate, fără vreo dorinţă 
de a se întoarce acasă, pentru că societatea chinuită de trecutul băsist nu le oferă oportunităţi şi ajutor în a-şi întemeia 
o familie, în a-şi construi o casă, în a oferi acestei ţări primul lor copil. Am spus-o şi voi continua să spun că România 
trebuie să spargă cercul vicios în care se zbate, un tânăr, o familie tânără! 

Clasa mijlocie, acest motor al societăţii, trebuie ajutată şi sprijinită să se întărească pentru că numai aşa avem 
o societate competitivă care poate privi viitorul în faţă!  
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Nu este normal ca noi, ca societate, să renaştem după fiecare derapaj al unor politicieni iresponsabili de 
dreapta, să reconstruim acolo unde alţii au dărâmat, într-un cerc vicios care asigură României doar stagnare socială, 
economică şi politică.  

Devine clar faptul că numai o Românie democratică şi incluzivă, construită pe baza principiilor social-
democraţiei progresiste va putea face faţă provocărilor secolului nostru şi nicidecum ideile deja evidente ale dreptei, 
reprezentată acum de PDL şi PNL, care ne-au împins spre austeritate, sărăcie,  spre dictatura non-valorilor.  

Voinţa electoratului român a arătat o preferinţă spre o dezvoltare economică pragmatică, dar care să nu lase 
în urmă pe cei mai săraci dintre noi, pe cei cu adevărat nevoiaşi, din categorii sociale care, în ciuda unor statistici 
reci, continuă să fie reprezentată de părinţii şi bunicii noştri şi de copii sau de tineri minţi îmbogăţite de Bunul 
Dumnezeu cu talent şi putere de muncă. Aceasta este realitatea unei Românii cu o profundă datorie socială, dar o 
Românie care, cred eu, se poate ridica şi dezvolta având la bază adevăratele valori, tradiţii şi obiceiuri pe care încă le 
găsim la oraş, dar în special la satul românesc.  
Iar pentru cei care poate ascultându-mă ridică neîncrezători o sprânceană, îi invit să vină în colegiul meu pe Valea 
Tutovei unde vor primi o adevărată lecţie de istorie şi de autentice valori româneşti!  

Această Românie are potenţialul de a construi un proiect de ţară prin prisma învăţămintelor trecutului şi a 
experienţei date de o evoluţie comună, plină de sacrificii spre o democraţie europeană, şi capitalism responsabil.  

Unitatea este cea care lipseşte ca regulă de bază a acestui deziderat, dar este speranţa mea şi a multor români 
că, odată cu noul an, un nou model de lider şi o coerenţă instituţională a actului politic, pe toate paliere sale, vor duce 
la repornirea unui proiect de ţară pe care generaţia dinaintea noastră să o aprobe, iar cele noi să o îmbrăţişeze.  

Cineva mi-a spus odată că parcă de câţiva ani  România  nu mai are spirit! A fost momentul care m-a făcut să 
realizez că  ceea ce a lipsit acestei ţări este nu numai un proiect de ţară coerent care să fie pus în practică de adevăraţi 
oameni de stat, nu de păpuşari şi oameni mici care se credeau şi se cred „mari bărbaţi de stat”, dar şi identitatea 
naţională, mândria de a fi român! 

Stimate colege, stimaţi colegi, 
Suntem în faţa unei oportunităţi nemaiîntâlnite în istoria ultimilor 25 de ani. Avem o ţară membră a Uniunii 

Europene şi a NATO, cu garanţia siguranţei şi securităţii, dar şi cu dezvoltarea economică asigurată de potenţialul 
enorm al acestei ţări şi al talentului românesc nativ. Poziţia geografică dată de Bunul Dumnezeu ne dă oportunitatea 
reprezentării valorilor europene şi atlantice, dar şi deschiderea spre răsărit, spre un Orient care ne priveşte cu 
încrederea unor relaţii diplomatice şi de diplomaţie economică bine înrădăcinate în tradiţie, reînnoite  de eforturile 
actualului executiv condus de Premierul Ponta. Este  datoria noastră să folosim la adevăratul potenţial această 
oportunitate a României, să construim pe baza stabilităţii pe care o asigurăm în regiune. Acest proiect de ţară trebuie 
să fie construit pe baza a trei factori importanţi.  

În primul rând, parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii reprezintă o garanţie decisivă pentru 
securitatea şi dezvoltarea noastră, în deplin respect faţă de normele şi principiile democratice. Dezvoltarea acestui 
parteneriat reprezintă piatra de temelie a evoluţiei noastre democratice. Recentele vizite în România ale unor înalţi 
diplomaţi şi oameni de stat americani dar şi vizitele premierului Ponta în SUA  dovedesc importanţa pe care SUA le 
oferă României, ca un partener serios şi responsabil în regiune, dar şi eforturile actualului executiv şi al diplomaţiei 
române în dezvoltarea relaţiei bilaterale.  

În al doilea rând, trebuie să avem în vedere vecinătatea noastră. În special în cazul fraţilor noştri de peste 
Prut, dar şi pentru ţări faţă de care statul român şi-a manifestat susţinerea în parcursul european, România are 
obligaţia de a-şi ţine cuvântul şi de a reprezenta principiile democratice europene. 

 În acest sens, diplomaţia parlamentară este cheia prin care comunicarea diplomatică şi politică prinde 
coerenţă, dar nu trebuie să uităm de faptul că eforturile executivului condus de Victor Ponta au arătat prin fapte, nu 
vorbe, ajutorul pe care România îl poate asigura în independenţa energetică şi în dezvoltarea relaţiilor culturale şi 
economice.  

În al treilea rând, România trebuie să se dezvolte ca punte spre Răsărit, în accepţiunea unui nou drum al 
Mătăsii care să reprezinte poarta Orientului spre Uniunea Europeană. În ciclicitatea de mult identificată de cultura 
chineză asupra istoriei, România se poate afirma drept un Hub pentru investiţiile unor mari jucători din Asia, precum 
China sau India, o poartă la care să bată dragonii economici ai Orientului, în drumul lor spre Uniunea Europeană.  

Stimate colege, stimaţi colegi, 
Închei prin a vă aminti că aceste idei, această viziune şi acţiunile pe care trebuie să le întreprindem în 

dezvoltarea coerentă a  societăţii româneşti nu au fost făcute la timpul lor.  
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Am pierdut 10 ani în lupte, dezbinare socială şi polarizare politică datorită unui singur om şi a proiectului său 
personal, nu de ţară, nu pentru România. Greşelile şi planurile politice personale ale lui Traian Băsescu şi ale 
regimului promovat de el au stagnat România şi dezvoltarea sa prea mult timp, impunând dictatura non-valorilor într-
o societate care-şi dorea direcţie şi conducere politică, într-o societate care a cerut şi cere tot mai insistent, pe bună 
dreptate, să poţi să ai o şansă de realizare profesională şi personală pe baza unui sistem meritocratic.  

Într-o deplină lipsă de respect faţă de regulile impuse de Constituţia României şi de protocolul şefilor de stat, 
Traian Băsescu a sabotat imaginea României în lume şi a susţinut valorile păguboase ale familiei sale politice, 
devenind campionul tăierilor de pensii, salarii şi de speranţă în Uniunea Europeană. În 10 ani de mandat, Traian 
Băsescu nu a venit cu nici un proiect coerent de politică externă care să pună în valoare întreg potenţialul acestei ţări. 
Este de datoria noastră să repunem România pe hartă, iar eforturile Guvernului condus de premierul Victor Ponta au 
arătat, într-o activitate diplomatică susţinută inclusiv de diplomaţia parlamentară, că putem repara răul făcut 
României. Dar nu aşa trebuie să funcţionăm, ca ţară, instituţii şi politicieni. Nu aceasta este normalitatea: să reparăm 
la infinit greşelile trecutului.  

Tocmai de aceea bătălia din această toamnă este esenţială în a pune capăt odată pentru totdeauna acestui 
model de preşedinte, acestui model de a face politică.  

Îmi exprim speranţa că, odată cu sfârşitul acestui an şi alegerile prezidenţiale, vom putea construi şi pune în 
practică proiectul de ţară pe care românii îl merită, având la bază principiile şi politicile social-democraţiei susţinute 
de coerenţa instituţională dată de un nou model de preşedinte care să reprezinte cu mândrie, demnitate şi respect 
interesul naţional.  

Valorificarea diplomaţiei economice, în accelerarea eforturilor depuse de actuala guvernare pentru atragerea 
de investiţii străine, este următorul pas logic, în această viziune. Punerea în valoare a potenţialului enorm pe care 
România îl are, inclusiv din punct de vedere economic, trebuie să devină, alături de rolul strategic pe care îl avem în 
regiunea noastră,  principalul nostru proiect de ţară. Un proiect de ţară  în care România este poarta economică a 
Uniunii Europene.  

Avem această şansă. Să nu o ratăm!  
Vă mulţumesc,  

 
Deputat 

Ana Birchall 
 

*** 
 

Modernizarea Termocentralei de la Mintia - o promisiune onorată 
 
Lumea de azi este dependentă, mai mult ca niciodată, de resursele ei energetice. Indiferent cât de multe 

progrese s-au făcut în domeniul energiilor regenerabile, sursele clasice au încă un aport necesar şi important în toate 
domeniile de activitate economică şi nu numai. 

Premierul României construieşte pas cu pas o strategie prin care să se asigure că obiectivul cel mai important 
– asigurarea independenţei energetice a ţării, va fi până la urma atins.  

În acest sens, vizita oficială întreprinsă la începutul acestei luni de Prim-ministrul Victor Ponta în China, la 
invitaţia Prim-ministrului chinez Li Keqiang, a reconfirmat într-o viziune politică pragmatică şi coerentă că România 
poate avea un China nu numai un prieten vechi şi statornic de departe, dar şi un partener ideal în arena internaţională, 
şi nu doar din perspectiva economică. 

Proiectele prezentate şi propuse pe relaţia bilaterală China – România: liniile ferate de mare viteză, cartierele 
de locuinţe, cooperarea în domeniul financiar şi nuclear sunt variante de parteneriat valabile, privind nevoile 
românilor. 

Dar  mare provocarea pentru România, cât şi pentru China, rămâne asigurarea independenţei energetice, a 
capacităţii de a avea energie suficientă şi la preţuri competitive. Din această perspectivă,  dialogul româno-chinez a 
marcat trecerea de la etapa tatonărilor şi negocierilor, la cea a angajamentelor contractuale clare. 

Cu prilejul acestei vizite oficiale, a fost semnat şi contractul cu China National Electric Engineering 
Construction Corporation, cea care va moderniza Grupul 4 şi va realiza instalaţiile de desfăşurare a Grupurilor 3 şi 4 
de la Termocentrala Deva (Mintia), în cadrul unei investiţii în valoare de circa 271 de milioane de dolari. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2014  
săptămâna  8- 12  septembrie   2014  

 

  

30

Doresc să vă reamintesc faptul că Termocentrala de la Mintia este parte a Complexului Energetic Hunedoara 
care asigură aproximativ 5% din producţia de energie electrică a României, având o putere instalată existentă de 
1.225 MW şi fiind singurul mare producător de energie electrică din zona de centru şi nord-vest a ţării. În cadrul lui, 
muncesc circa 7000 de persoane dintre care peste 5000 în domeniul minier. 

Toate acestea atestă cât de importantă este  investiţia de la Mintia pentru Judeţul Hunedoara, pentru 
hunedoreni. Avem certitudinea că proiectul de retehnologizare demarat împreună cu partenerii chinezi nu numai că 
va salva aceste locuri de muncă într-o zonă în care mineritul şi metalurgia sunt cele mai importante activităţi 
economice industriale, dar va da din nou speranţă locuitorilor din zonă, că o viaţă mai bună şi un trai decent sunt 
posibile şi în Valea Jiului. 

 
 

Deputat 
Natalia Elena Intotero 

 
*** 

 
 

Declaraţie politică pe tema Summit-ului NATO din Țara Galilor 
 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Liderii statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice s-au întrunit săptămâna trecută la Summit-ul NATO din 

Țara Galilor. Având în vedere, atat actualul context global, cât şi cel regional,  în care mediul de securitate devine din 
ce în ce mai imprevizibil şi instabil, acest summit a fost unul din cele mai importante din istoria alianţei, în urma 
căruia s-au luat decizii menite sa întărească securitatea statelor membre şi să descurajeze orice intenţie de atac asupra 
unuia dintre aliaţi, trasmiţându-se un mesaj extrem de puternic oricărui potenţial agresor. Activitatea şi atitudinea 
expansionistă a Rusiei, dar şi deteriorarea considerabilă a situaţiei din Ucraina au condus la necesitatea luării unor 
măsuri reale de consolidare a flancului estic al Alianţei. 

În acest mediu extrem de volatil, ţinând cont de poziţia geografică a României, ţara noastră deţine un rol-cheie 
pe care trebuie să şi-l asume cu maximă responsabilitate şi seriozitate, Marea Neagră fiind o componentă esenţială a 
securităţii euro-atlantice în această regiune. 

De asemenea, în cadrul Summit-ului NATO, a fost adoptat Planul de Reacţie Rapidă „Readiness Action Plan”  
care va răspunde „provocărilor aduse de Federaţia Rusa” şi implicaţiilor sale geo-strategice, dar şi “riscurilor şi 
ameninţărilor care provin din vecinătatea sudică, din Orientul Apropiat şi Nordul Africii”.  

Planul de contingenţă pentru România, care urmează a fi integrat în Planul de Acţiune Rapidă al NATO, 
vizează acţiunile concrete care urmează a fi întreprinse în eventualitatea unui conflict direct sau indirect, dar şi în caz 
de calamitate, de act terorist sau de orice altă criză. Aşa cum a precizat şi D-nul Sorin Ducaru, noul asistent al 
Secretarului General NATO, acest plan de contingenţă este, în mod indirect, o formula prin care NATO se pregăteşte 
pentru cele mai nefericite scenarii. Astfel, înfiinţarea unui comandament NATO pe teritoriul statului român va ridica 
nivelul strategic de răspuns în faţa oricărei agresiuni, acest fapt incluzând şi o prezenţă sporită de trupe combatante 
ale Alianţei Nord-Atlantice pe teritoriul României. 

În ceea ce priveşte finanţarea Planului de Acţiune Rapidă, Secretarul General al NATO, Anders Fogh 
Rasmussen, a evidenţiat faptul că în ultimul deceniu, NATO a scăzut investiţiile în securitate şi aparare, spre 
deosebire de Federaţia Rusă care a crescut investiţiile în acest domeniu. Totodată, Rasmussen a anunţat în cadrul 
Summit-ului NATO că este esenţial ca în următorii ani, fiecare stat membru să crească bugetele de apărare la 
aproximativ 2% din PIB. Secretarul General al NATO a anunţat şi constituirea a patru fonduri voluntare care vor 
veni în sprijinul Ucrainei, României revenindu-i importantul rol de a fi naţiune-cadru pentru fondul mutual dedicat 
siguranţei cibernetice a Ucrainei. 

În concluzie, aş dori să îmi afirm aprecierea faţă de toate deciziile şi documentele adoptate în Țara Galilor, la 
Newport, acest summit NATO, fiind un real succes, tocmai prin consensualitatea voinţei politice a tuturor celor 28 de 
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state membre, fapt care va duce la îmbunătăţirea stabilităţii spaţiului euro-atlantic şi la întărirea securităţii flancului 
estic al Alianţei.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Bogdan Mihăilescu 

*** 
 
 

Instituirea unui program pentru competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii 
 

Întreprinderile din Uniune se confruntă cu provocarea de a fi competitive la scară mondială. Cu toate acestea, 
ele sunt obstrucţionate de disfuncţionalităţile pieţei, care le subminează capacitatea, de a concura cu întreprinderi 
similare din alte părţi ale lumii. Prin urmare, IMM-urile din Uniunea Europeană prezintă o productivitate mai scăzută 
a forţei de muncă şi a resurselor şi o creştere mai lentă decât IMM-urile din Statele Unite ale Americii, de exemplu, 
şi au o capacitate mai redusă decât întreprinderile mai mari din Europa de a se adapta cu succes la condiţiile-cadru în 
continuă schimbare. Dificultăţile cu care se confruntă IMM-urile au fost agravate de criza economică şi financiară 
recentă şi de creşterile preţurilor materiilor prime şi ale resurselor. 

În timp ce acţiunile de combatere a acestor disfuncţionalităţi ale pieţei sunt în primul rând responsabilitatea 
statelor membre şi a regiunilor, în unele zone există un potenţial clar de creare de valoare adăugată de către Uniunea 
Europeană. De exemplu, Uniunea poate oferi asistenţă prin consolidarea pieţei unice, prin sprijinirea coerenţei şi a 
consecvenţei măsurilor naţionale, obţinând un efect catalizator al diseminării bunelor practici sau realizând economii 
de scară. Dincolo de garantarea bunei funcţionări a pieţei unice, Uniunea Europeană are un rol în îmbunătăţirea 
mediului de afaceri, pentru a asigura că Uniunea Europeană dispune de întreprinderi puternice şi diversificate şi că 
IMM-urile sunt capabile să concureze la scară mondială, realizând totodată adaptarea la o economie cu emisii scăzute 
de carbon şi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. 

Acest program este propus ca mijloc de abordare a disfuncţionalităţilor-cheie ale pieţei care limitează 
dezvoltarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, în Uniune. În ceea ce priveşte competitivitatea şi 
antreprenoriatul principalele provocări cu care se confruntă în continuare întreprinderile din Uniune sunt:  
- dificultăţile de accesare a finanţării pentru IMM-uri, care luptă să îşi demonstreze bonitatea şi întâmpină greutăţi în 
ceea ce priveşte accesul la capitalul de risc; 
– spiritul antreprenorial slab - doar 45 % din cetăţenii europeni ar dori să desfăşoare o activitate independentă, 
comparativ cu 55%, de exemplu, în Statele Unite; 
– un mediu de afaceri care nu este propice înfiinţării de noi întreprinderi şi dezvoltării, caracterizat printr-o 
fragmentare persistentă a reglementării şi prin prea multă birocraţie; 
– capacitatea limitată a IMM-urilor de a se adapta la o economie cu emisii reduse de carbon, rezistentă la schimbările 
climatice şi eficientă din punct de vedere energetic şi din punctul de vedere al utilizării resurselor, din cauza 
mijloacelor lor financiare limitate şi a expertizei limitate; 
– capacitatea limitată a IMM-urilor de a se extinde pe alte pieţe decât ţara lor de origine, în cadrul pieţei unice şi în 
afara ei. 

Aceste dificultăţi înseamnă că nu se creează suficient de multe întreprinderi, iar cele care se înfiinţează sunt 
adesea neviabile sau au o performanţă slabă din punctul de vedere al productivităţii şi al viabilităţii. La nivel 
macroeconomic, suntem martorii unei erodări a avantajului competitiv al economiei UE. 

 
Deputat  

Radu Babuş  
 

*** 
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Traseism politic? Nici vorbă 

 
Stimaţi colegi, 
Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă cu privire la migraţia primarilor, preşedinţilor consiliilor judeţene, 

consilierilor locali şi judeţeni, naşte dispute în lumea politică.  
Astfel, cei enumeraţi mai sus îşi pot exprima în scris opţiunea cu privire la formaţiunea politică din care 

doresc să facă parte, fără să-şi piardă funcţia dobândită în urma alegerilor. 
Şi de acestă dată, liberalii îşi arată nemulţumirile aruncând în PSD cu acuze prost fondate, mai concret, 

aceştia susţin că noi dorim sa încurajăm traseismul  politic. 
Din punctul meu de vedere, această măsură nu poate fi catalogată ca fiind traseism politic. Este o formă, o 

modalitate prin care  aleşilor locali li se dă şansa să vină în faţa alegătorilor cu aceeaşi verticalitate ca şi în 2012, cu 
capul sus şi nu cu capul plecat, cerând votul împotriva nedreptăţii, împotriva regimului pedelist . Dacă ne raportăm la 
alegerile desfăşurate cu doi ani în urmă, constatăm că un număr de 7,4 milioane de români au votat pentru demiterea 
preşedintelui, crezând în forţele Uniunii Social Liberale, sperând la un viitor mai bun pentru întreaga ţară. 

Fiind membru de dreapta şi venind acum să afirmi că măsura adoptată de către această formaţiune este una de 
stimulare a traseismului politic mi se pare o mare absurditate.  

Analizând etapele destrămării alianţei USL, nu pot să nu ridic o întrebare: Cine au fost cei care au preferat 
trădarea? 

Ei bine, răspunsul este unul clar care poate fi văzut chiar şi cu ochiul liber. Trădătorii sunt tocmai cei care se 
opun acestei Ordonanţe de Urgenţă, peneliştii fiind singurii care au ales să părăsească programul politic USL, trecând 
de partea celor din PDL, votul celor care şi-au pus speranţa în acest program fiind cantitate neglijabilă. 

Această măsură este una benefică, în acest sens putând fi deblocate activităţile tuturor consiliilor locale şi 
judeţene. Sunt foarte multe programe cu finanţare europeană  şi bugetară, dar nu se pot implementa pentru că ACL 
boicotează orice hotărâre.  

Mi se pare anormal ca cei care au pierdut alegerile să vină acum să conducă destinele a milioane de oameni. 
Acest lucru nu s-a mai întamplat în nicio ţară democratică. 

Dorim să asigurăm stabilitate, să continuăm cu vechiul program dinaintea destrămării USL- ului fiind un 
program de guvernare bun care are efecte pozitive şi este normal să nu renunţăm la el.. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Weber 

 
*** 

 
 

România şi Guvernul Victor Ponta au mai primit încă o confirmare a calităţii actului politic desfăşurat de 
către partidele aflate la guvernare în România ultimilor 2 ani. Numirea doamnei europarlamentar Corina Creţu în 
echipa oficială de comisari europeni a preşedintelui Comisiei Europene Jean- Claude Junker este o dovadă a celor 
afirmate de mine mai sus.  

Cu acestă ocazie doresc să salut şi eu această nouă victorie a României la nivel european. Este o recunoaştere 
a muncii defăşurate de ţara noastră şi o recunoaştere a potenţialului oamenilor  alaturi de care premierul Victor Ponta 
a ales să facă o ţară puternică şi competitivă. 

Nu pot însă să nu remarc că România continuă să aibă duşmani declaraţi din interiorul ei, dintre acei oameni 
politici care ar trebui să lupte pentru binele ei şi pentru un viitor mai prosper. Unii oameni politici din ţara noastră pur 
şi simplu nu pot renunţa la putere şi nu se pot opri din sabotarea viitorului acestei ţări. Incapacitatea lor de a găsi 
soluţii viabile, imposibilitatea de a crea o economie viabilă, toate acestea se transformă în frustrări şi în declaraţii care 
denigrează imaginea ţării pe care ar trenbui să o protejeze şi să o ridice la nivelul care i se cuvine.  

Am constatat că aceeaşi oameni politici care au sabotat votarea legii amnistiei fiscale prin care mamele, 
pensionarii şi profesorii a căror indemnizaţii au fost calculate greşit urmau a fi scutiţi de la returnarea acestora sunt 
aceeaşi care au continuat să facă deservicii României prin transmiterea unei scrisori preşedintelui Comisiei Europene 
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prin care care i se solicita acestuia ca ţara noastră să nu primeasca un portofoliu bun, minimizând astfel rolul 
României la nivel european. 

Această nouă încercare de a arunca în derizoriu munca şi realizările guvernului Ponta s-a dovedit a fi o 
acţiune nu împotriva acestui, ci împotriva ţării. 

Consider că avem datoria de a nu rămâne pasibili la aceste acte de trădare ale noii alianţe politice formată din 
PNL şi PDL şi cred că românii îi vor sancţiona pe toţi cei care au un astfel de comportament.  
 

Deputat 
Ciprian Nica 

 
*** 

 
 

Stimularea exploataţiilor agricole privat-familiale 
 

Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
Regiunea de Nord-Est a României este a doua regiune a ţării din punct de vedere a valorii producţiei ramurii 

agricole, după regiunea Sud-Muntenia. Datele statistice arată că între 2010 şi 2012, producţia agricolă a Moldovei a 
reprezentat în medie 16,6% din producţia agricolă naţională. De altfel, agricultura reprezintă 16% din produsul intern 
brut al regiunii.  
Mai mult, 41% din persoanele de pe piaţa muncii din regiunea de Nord-Est activează în domeniul agriculturii.  

În ciuda condiţiilor favorabile, potenţialul productivităţii agricole a Moldovei, şi de altfel, a întregii ţări nu 
este atins. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, întreaga regiune de Est a Europei întâmpină dificultăţi în 
valorificarea potenţialului de productivitate luând în considerare faptul că la nivelul producţiilor agricole la hectar ne 
situăm la o treime din producţia la hectar a Europei de Vest.  
Revigorarea agriculturii româneşti devine astfel un imperativ iar soluţiile pot veni din orice zonă atât timp cât ele se 
reunesc sub un plan de măsuri coerent şi realist.  

Cred cu tărie că legislaţia românească în domeniul agriculturii trebuie să aibă ca pivot exploataţia privat-
familială, fermele mici şi mijlocii, de inspiraţie vest-europeană. Stimularea şi sprijinirea fermelor mici şi mijlocii se 
poate face printr-o serie de măsuri guvernamentale precum formarea profesională a agricultorilor, subvenţii 
suplimentare pentru tinerii care deschid întreprinderi agricole, dezvoltarea lucrărilor de amenajare şi echipare a 
exploataţiilor agricole.  

La sfârşitul acestui an, România intră într-o nouă etapă. Dezvoltarea ţării noastre depinde şi de 
responsabilitate cu care ne aplecăm asupra domeniilor de interes pentru economie. România are potenţialul şi spaţiul 
de a deveni lider regional în agricultură, însă acest fapt depinde de capacitatea legiuitorului de a înţelege şi aplica 
nevoile agricultorului român.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
Urmaşa lui Traian 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Pentru candidatura la prezidenţiale, fiecare partid îl desemnează pe omul cel mai valoros şi experimentat care 
poate reprezenta în mod ideal interesele naţionale. De exemplu, noi, Partidul Social Democrat, îl promovăm pe omul 
care a dat înapoi oamenilor banii furaţi de către PDL şi a deblocat locurile de muncă, adică Victor Ponta. În opoziţie 
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cu această numire se află cea a foştilor democrat-liberali, care astăzi se autodenumesc “PMP”, în persoana doamnei 
Elena Udrea. 
Cu această ocazie doresc să adresez o întrebare  Mişcării Populare: această nominalizare este tot ce aţi avut mai bun?  
 Impactul pe care Elena Udrea îl generează în teritoriu este umilitor pentru acest partid şi, desigur, cu adevărat 
hazliu pentru adevăraţii oameni politici, cei cu pricepere şi vocaţie.  
Dar, din nefericire, lucrurile au o turnură mult mai drastică în teritoriu. Oamenii sunt indignaţi din cauza acestei 
numiri şi, ca urmare, o întâmpină pe candidată cu ostilitate şi grave acuzaţii. 
 În băile sale de mulţime, oamenii o învinuiesc de  faptul că în timpul regimului său şi al PDL-ului, au fost 
transformaţi în muritori de foame, dar această doamnă rămâne nemişcată, păşind zâmbitoare şi cu nonşalanţă. 
Oamenii îi reproşează că a adoptat măsura de tăiere a salariilor şi pensiilor, dar doamna Udrea păşeşte, şi de această 
dată, mlădios, rămânând surdă şi nepăsătoare la acuzaţiile  care îi sunt aduse. 
 Aceasta este nonvaloarea propusă de PMP pentru a conduce statul român. Persoana indiferentă la suferinţa 
conaţionalilor săi, dar cu iniţiativă şi determinare în interes propriu, ca în cazul în care a investit jumătate de milion 
de euro în comuna în care ea şi Traian Băsescu şi-au cumpărat terenuri. Asadar, în perioada în care veniturile 
oamenilor au fost dramatic reduse, Elena Udrea, ministrul Dezvoltării şi Turismului de la acea dată, a construit cu 
această sumă fabuloasă podeţe şi un stadion într-o comună cu cca 2000 de oameni. 
 Semnalul venit din teritoriu este foarte clar. Oamenii nu doresc perpetuarea politicii abjecte practicate de 
către Traian Băsescu şi, implicit, a urmaşei sale! 
 

Deputat 
Martin Eduard Stelian 

 
*** 

 
 

Inamicii României 
 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Constat că inamicii ţării noastre nu sunt o grupare teroristă care lansează atacuri din subteran, ci, o alianţă 
electorală formată sub ochii noştri, mânată de la Cotroceni. 
Am semnalat în repetate rânduri faptul că regresul ţării şi piedicile puse în calea eforturilor Guvernului PSD de a 
dezvolta mediul economic şi de a câştiga încrederea populaţiei în clasa politică au un singur numitor comun: Traian 
Băsescu.  Acest om şi moştenirea sa politică trebuie să fie eradicate de pe scena politicului până nu este prea 
târziu.  
 Atacurile sale asupra intereselor naţionale s-au materializat de această dată prin blocarea măsurii de reducere 
a CAS-ului la angajator şi amnistierii mamelor şi pensionarilor care, din eroare administrativă, trebuie sa returneze 
sume de bani statului român. Dar iată ca acestui mod josnic de a face politică i s-a alăturat şi PNL, împreuna 
înregistrând prima lor victorie împotriva poporului român: discreditarea ţării noastre, nu doar intern, ci şi extern, în 
forul european de putere. Cei trei crai, Blaga, Iohannis şi Băsescu, au aplicat României prima lovitura patetică din 
această legislatură, strecurând scrisori pe sub uşile liderilor europeni şi telefonând în miez de noapte în încercarea 
perversă de discreditare a candidatului propus pentru obţinerea unui portofoliu important de comisar european.  
 Felicitări naţional-liberalilor, pentru că s-au botezat în spiritul politicii abjecte practicate de către demnitarii 
care au persecutat neamul românesc din 2009 până astăzi, discipolii democrat-liberali. Îi mulţumesc lui Klaus 
Iohannis pentru că ne-a demonstrat, în timp util, că nu este altceva decât o marionetă, un om slab si frivol în faţa 
promisiunii de accedere la putere. 
 În timp ce grupurile politice ale oricărui alt stat european se unesc şi colaborează pentru atingerea unui ţel 
comun, în România interesul poporului nu primează, opoziţia sacrifică toată populaţia ţării si distruge efortul celor 
care conlucrează pentru a transforma ţara într-un stat apreciat şi respectat la nivel internaţional.  
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 Şi eu am un vis, acela în care clasa politică va fi formată din oameni nobili, iar competiţia internă se va 
desfăşura cu onoare. 
 

Deputat 
Vasile Daniel Suciu 

 
*** 

 
Libertate de expresie şi acţiune? 

 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Partidul Democrat Liberal şi cel Naţional Liberal au adoptat, în teorie, liberalismul ca doctrină politică. Ori, 
nu cumva au omis un detaliu foarte important, acela că această doctrină presupune libertatea de expresie şi acţiune?  
Membrii PNL şi PDL nu au făcut un legământ pe viaţă, de forma “jur să apăr şi să protejez interesele PDL”, respectiv 
PNL, ci, au ales să adopte şi să aplice principiile pe care aceste partide politice şi le-au asumat.  
 Faptul că astăzi numeroşi membri aleg să părăsească aceste formaţiuni politice şi să migreze către alte partide 
ar trebui să fie un apel de trezire la realitate. Poate că, acestor oameni, uniunea celor două partide sub marca ACL li 
se pare o trădare şi poate au realizat faptul că sub această siglă s-au adunat o serie de impostori.  
De ce spun impostori? Deoarece, democrat-  şi naţional-liberalii, reprezentanţii consacraţi ai liberalismului, lansează 
ameninţări conform cărora vor face plângeri în instanţă împotriva tuturor aleşilor locali care doresc să părăsească 
formaţiunea politică. Dar măreţia liberală nu se opreşte aici, din contră, toţi membrii care îşi exprimă dezacordul faţă 
de acţiunile acestor partied, îşi pierd mandatele şi locurile de muncă. 
 Aşadar, liberalismul în acest caz, este o gogomănie, intimidarea fiind de fapt modul lor de aplicare a 
influenţei politice. Liberul arbitru şi exercitarea voinţei sunt blasfemii în accepţiunea ACL.  
Cei care au aderat la PNL crezând că vor promova ocrotirea şi întărirea individului s-au trezit legaţi cu lanţul de 
picior, şi au realizat, în această perioadă, că nu sunt altceva decât entităţi aducătoare de voturi. 
 Oamenii doresc schimbarea. Permiteţi-le să meargă acolo unde o pot produce! 
 

Deputat 
Vasile Daniel Suciu 

 
*** 

 
Restabilirea echilibrului politic la nivel local 

 
 În mod constant, pe parcursul ultimilor 2 ani de scrutine electorale, cetăţenii au consemnat că nu mai acceptă 
politica lui Băsescu ce a condus la contraperfomanţa guvernamentală şi administrativă, aceştia exprimându-şi votul 
pentru o altfel de politica, atât la alegerile din 2012, cât şi la alegerile europarlamentare de anul acesta.  În 2012, 
coaliţia de guvernare a fost un obiectiv asumat de USL şi de fiecare candidat în parte, fie el consilier local, judeţean, 
primar sau parlamentar. Proiectul USL a fost votat pentru obiectivele angajate în 2012, obiective pe care în urma 
rupturii USL, Partidul Social Democrat şi le asumă în continuare, alături de PC şi UNPR. Opţiunea cetăţenilor a fost 
clară atunci, şi chiar reintarita la alegerile europarlamentare din mai. Din această perspectivă, nou înfiinţata alianţă 
PNL-PD distorsionează în mod fraudulos alegerile cetăţenilor. Noile majorităţi formate în urma ruperii USL nu sunt 
legitime. Era nevoie de o măsură legislativă care să rectifice nedreptatea făcută alegătorilor, de aceea ordonanţa de 
urgenţă privind migraţia aleşilor locali creează posibilitatea reaşezării balanţei echilibrului social şi politic. Fiecare 
ales local trebuie să îşi respecte alegătorii si votul cu car a fost investit. Acesta este unul din cele mai puternice 
argumente care susţin Ordonanţa de Urgenţă ce reglementează unele măsuri privind funcţionarea administraţiei 
locale.    

Nu putem neglija blocajele administrative ce apar la nivelul Consiliilor Judeţene din teritoriu, blocaje ce 
prejudiciază comunităţile. Mai mult decât atât, funcţionalitatea fondurilor europene pot să ajungă a depinde de 
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orgoliile politice ale liberalilor şi democrat-liberalilor de la centru. Există situaţii în care proiectele propuse de 
primari sunt blocate de Consiliile Judeţenesau Locale, având ca unic argument diferenţa de culoare politică dintre 
instituţii. Interesul comunităţilor şi al cetăţenilor trebuie să primeze.  

Ţinând cont de faptul că autorităţile publice locale întâmpina greutăţi în constituirea majorităţilor care să 
asigure stabilitatea politică necesară în vederea implementării proiectelor de dezvoltare, se impune această măsură 
care să armonizeze realitatea politică cu legislaţia.   

Premierul Victor Ponta şi-a asumat de la începutul mandatului ca obiectiv principal dezvoltarea continuă, 
durabilă şi susţinută a României, încurajând investiţiile publice.  

Finanţările obiectivelor de interes public nu sunt politizate, Guvernul Ponta dovedind că banii statului sunt 
investiţi  în ideea responsabilităţii dezvoltării echilibrate a judeţelor si a priorităţilor gandite de autorităţile publice 
locale.  

Vicepremierul Liviu Dragnea a semnat la Baia Mare săptămânile  trecute 58 de contracte de finanţare prin 
PNDL, în total fiind alocate Judeţului Maramureş cca. 20 miloane de lei. Colegiul Nr. 2 Maramureş, pe care îl 
reprezint în Camera Deputaţilor,  va beneficia  pâna la sfârşitul anului de o finanţare în valoare totală de aproape 
4.500.000 lei pentru diverse proiecte de reabilitare a unor drumuri comunale, construcţii de poduri, lucrări de 
alimentare cu apa şi extinderea reţelelor de canalizare. Cea mai mare parte din această sumă, a revenit primăriilor 
PNL din Colegiu, mai exact 72%, ceea ce este dovada clară a faptului că sub Guvernul Ponta investiţiile publice nu 
se fac pe criterii politice iar primarii nu sunt conditonati in finantarea proiectelor comunitatii de culoarea politica. 

Pentru toate aceste raţiuni, susţin Ordonanţa de Urgenţă  intrucat oferă posibilitatea reaşezării alesilor în 
funcţie de dorinţa alegătorilor. Consider că e necesar să avem un echilibru politic la nivel local.  Se impune să ne 
dezvoltăm în continuare echilibrat şi să ne îndeplinim obiectivele asumate în faţa cetăţenilor ce au ales USL si PSD. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Florin Tătaru 

 
*** 

 
Klaus Iohannis propune public înţelegeri pentru stabilitatea ţării, dar unii dintre parlamentarii săi au părăsit 

sala când trebuiau să voteze amnistia fiscală în interesul românilor 
 

Amnistierea fiscală pentru aproximativ 100.000 de români – mame, pensionari şi funcţionari publici – este 
una dintre cele mai importante iniţiative supuse la vot în sesiunea din această toamnă. Ea este un semn de 
normalitate, o măsură ce arată cum trebuie să se poziţioneze corect un stat faţă de cei pe care-i reprezintă. Statul nu 
există pentru a-şi pedepsi şi pentru a-şi nedreptăţi cetăţenii, ci pentru a asigura bunăstare şi un trai decent pentru 
aceştia. 

Pentru România, sfârşitul mandatului de preşedinte al lui Traian Băsescu este una dintre cele mai bune veşti 
posibile. Din păcate, în urma lui rămâne un mod condamnabil de a face politică şi numeroase conflicte stârnite în 
rândul românilor. După zece ani de mandat ai acestui om, cetăţenii acestei ţări mai ştiu doar prea puţin ce înseamnă 
solidaritatea. Preşedintele i-a împărţit frecvent pe români în buni şi răi, în funcţie de interesele sale electorale sau de 
moment, iar apoi a susţinut că lui îi pasă de această ţară şi de cetăţenii săi. 

Observăm acelaşi gen de ipocrizie şi la continuatorii tipului de politică pe care a promovat-o Traian Băsescu. 
Klaus Iohannis propune public înţelegeri pentru stabilitatea ţării, dar unii dintre parlamentarii săi au părăsit sala când 
trebuiau să voteze amnistia fiscală în interesul românilor. Mă întreb când e sincer acest om, când cere stabilitate sau 
când le permite unora dintre colegii noştri de la Alianţa Creştin-Liberală să-şi bată joc de mame, pensionari şi 
funcţionari publici? Ce stabilitate este aceea care ignoră nevoile unor oameni nedreptăţiţi?.  

Alegerile prezidenţiale din luna noiembrie trebuie să reprezinte momentul în care cetăţenii vor pedepsi astfel 
de comportamente ale lui Klaus Iohannis şi ale Alianţei Creştin-Liberale. Sunt convins că românii au înţeles cât de 
necesară este schimbarea şi despărţirea de modelul de preşedinte al ultimilor zece ani. Este nevoie de un şef de stat 
care să promoveze solidaritatea socială, care să fie un model pentru români şi o sursă de stabilitate pentru această 
ţară. Pentru că trebuie să reuşim să le reamintim oamenilor ce înseamnă normalitatea.  
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Sunt sigur că Victor Ponta este acel preşedinte care poate îndeplini aceste condiţii şi cred că românii vor arăta 

acest lucru la urne, la scrutinul de peste două luni.  
 

Deputat 
Ionel Arsene 

 
*** 

                               

 Întrebări 
 
 
În atenţia domnului Răzvan-Eugen Nicolescu, ministru delegat pentru Energie 
    
            Domnule ministru,  
 
           Comisia Europeană a declanşat procedura de infringement împotriva României pentru transpunerea 
neconformă a Directivelor 72/2009 şi 73/2009 privind energia electrică şi gazele naturale. 
          Printre  motivele  indicate de Comisie  se numără şi lipsa măsurilor de protecţie  a consumatorilor vulnerabili 
din domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale. 
           Legea 123/2012 precizează, la definiţia clientului vulnerabil,  că „măsurile de protecţie socială, precum şi 
criteriile de eligibilitate pentru acestea, se stabilesc prin acte normative”.  
           Având în vedere situaţia reclamată de către Comisia Europeană, ţinând cont de riscul ca ţara noastră să 
plătească o amendă de peste 60.000 de euro pe zi  şi pentru o corectă informare a Parlamentului României, vă rog, 
domnule ministru, să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. -     care sunt criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de  statutul de client vulnerabil  şi în baza căror acte 
normative au fost stabilite? 
2. -     din cei peste 8 milioane de consumatori de energie electrică şi de gaze naturale, câţi sunt definiţi ca 
„vulnerabili” şi câte contracte de furnizare au fost încheiate în baza acestui statut? 
3. -        care sunt modalităţile de compensare, în parte sau în totalitate, a facturii la energie electrică sau gaze 
naturale pentru clienţii vulnerabili şi pentru ce cantităţi? 
4. -     care sunt măsurile de compensare a pierderilor suferite de furnizorii de energie electrică sau gaze naturale 
ca urmare a interdicţiei de debranşare de la reţea a consumatorilor vulnerabili care nu pot plăti factura? 
           În speranţa unui răspuns, asumat şi semnat de dumneavoastră, vă asigur, domnule ministru, de întregul meu 
respect. 
 

Deputat 
Dumitru Chiriţă 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Opera lui Brâncuşi, ”Cuminţenia pământului”, trebuie să rămână în ţară! 

 
 
Astăzi, de la tribuna Parlamentului, solicit Primului-ministru, Victor Ponta, să facă de urgenţă diligenţele 

necesare pentru exercitarea dreptului de preemţiune în vederea achiziţionării operei lui Constantin Brâncuşi, 
”Cuminţenia Pământului”, scoasă la vânzare de casa de licitaţie care reprezintă interesele proprietarilor. Statul român 
trebuie să facă toate eforturile necesare pentru ca patrimoniul cultural al României să rămână în ţară, în beneficiul 
spiritual şi cultural al cetăţenilor săi. Această capodoperă  trebuie  să rămână în proprietatea statului şi în 
administrarea Muzeului Naţional de Artă al României. 

Conform obligaţiei reglementate de legea patrimoniului naţional, casa de licitaţie, în calitate de mandatar al 
proprietarilor, a înştiinţat Ministerul Culturii, în data de 4 septembrie, despre decizia de a scoate la vânzare opera 
”Cuminţenia Pământului”, în vederea exercitării de către minister a dreptului de preemţiune, întrucât capodopera este 
clasată în categoria "Tezaur" a Patrimoniului cultural naţional. 

Cu toţii cunoaştem dificultăţile cu care se confruntă domeniul cultural. Ştiu că în exerciţiul bugetar 2014, 
Ministerului Culturii i s-a alocat cel mai mic buget pe care l-a avut vreodată, lucru asupra căruia am şi protestat la 
începutul anului. Totuşi, chiar în aceste condiţii, sunt absolut convins că, dacă la nivelul Guvernului se doreşte 
achiziţionarea de către statul român a operei lui Brâncuşi, scoasă acum la licitaţie, acest lucru este realizabil.  

Cultura unui popor este cel puţin la fel de importantă ca sistemul economic al unei ţări. De aceea, măcar din 
când în când, trebuie să redăm culturii române locul pe care îl merită în preocupările guvernării. Acum avem acest 
prilej, prin posibilitatea de a oferi românilor un ”dar cultural”: opera lui Brâncuşi, ”Cuminţenia pământului”. 

 
Deputat 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
 
Stimaţi colegi,  
 
Dacă ne uităm pe procentele care indică povara fiscală asupra muncii din unele state membre ale Uniunii 

Europene, printre care şi România, observăm că la noi există o supra-impozitare a muncii, chiar în comparaţie cu 
multe din ţările dezvoltate ale UE. Iată câteva cifre, care înseamnă procent din constul total al forţei de muncă, pentru 
a avea o imagine mai clară: 32,3% în Marea Britanie, 33,6% în Bulgaria, 35,5% în Polonia, 38,6% în Olanda, 39,6% 
în Slovacia, 40,4% în Estonia, 41,4% în Spania, 42,4% în Cehia şi 45% în România.  

Acesta este motivul pentru care PNL a susţinut o lungă perioadă de timp reducerea CAS cu 5 puncte 
procentuale.  

Reducerea CAS şi cota unică de impozitare sunt aspecte pentru care PNL a pledat încă din 2005 cu scopul 
obţinerii unei fiscalităţi cât mai reduse, pentru o economie de piaţă adevărată şi sănătoasă, pentru o dimensionare a 
rolului statului în economie şi în domenii precum educaţia şi sănătatea. 

Parlamentarii ACL au solicitat anterior convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului astfel încât una 
dintre cele mai importante măsuri de stimulare a economiei româneşti şi a mediului de afaceri, reducerea CAS-ului 
cu 5 puncte procentuale la angajator, să fie adoptată de urgenţă, însă până acum a fost greu să se găsească suportul 
statutar şi regulamentar.  
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După ce acest proiect va fi adoptat, ne putem declara optimişti că acestă măsură va conduce la reducerea 
sarcinii fiscale suportate în cea mai mare parte de angajatorii care contribuie la sistemul de pensii cu 2/3 din 
contribuţia datorată. Asigurăm astfel o creştere a surselor de finanţare rămase la dispoziţia acestora cu suma 
corespunzătoare contribuţiei de asigurări sociale reduse. 

Prin reducerea CAS-ului la angajator se crează premisele scoaterii la suprafaţă a zeci de mii de locuri de 
muncă, se conturează cadrul creării de noi locuri de muncă, ceea ce va avea impact pozitiv şi asupra bugetelor locale 
şi a celui naţional.  

Pentru noi, susţinerea mediului de afaceri şi creşterea investiţiilor reprezintă două dintre priorităţile de bază. 
Adoptarea acestei măsuri va reprezenta exact răspunsul adecvat la solicitările şi aşteptările reprezentanţilor mediului 
de afaceri, acelea de a beneficia de o reducere a presiunii fiscale şi a costurilor cu forţa de muncă. Avem speranţa că 
acest lucru va dinamiza spiritul antreprenorial, iar rezultatele favorabile atât pentru mediul privat cât şi pentru stat nu 
se vor lăsa aşteptate.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Raluca Surdu 

 
*** 

 
Deciziile de la Summit-ul NATO între realitatea românească şi cea regională 

 
Stimaţi colegi,  
 
Declaraţiile oficialilor români în contextul summit-ului NATO ce a avut loc săptămâna trecută subliniază în 

mod apăsat garanţiile de securitate de care se bucură România în calitate de stat aliat, mai ales prin prisma deciziilor 
luate cu această ocazie. În mod cert, există elemente pozitive din acest punct de vedere şi ele nu pot fi contestate. 
Creşterea prezenţei militare aliate pe teritoriul statului nostru, existenţa unei structuri de comandament NATO, 
contribuie la securizarea flancului estic al Alianţei, în beneficiul României.  

În acelaşti timp, însă, nu trebuie să confundăm garanţiile de securitate cu tot ceea ce înseamnă contribuţia 
României la securitatea regională, implicarea sa la nivelul întregii Alianţe, în paralel cu urmărirea intereselor 
naţionale. Nu trebuie să confundăm garanţiile de securitate la nivelul Alianţei cu propria noastră capacitate de a ne 
îndeplini obligaţiile de parteneri şi cele de actor regional. Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă în traistă.  

Am în vedere două aspecte, ambele derivând din criza ucrainiană. 
Pe de o parte, capacitatea reală de finanţare a sectorului de apărare. În mod evident, sunt cheltuieli absolut 

necesare. Sunt, de altfel aşteptate de ani de zile.  Aşadar, mă refer exclusiv capcitatea guvernului nostru de a construi 
un buget care să acopere în mod real şi în flux constant nevoile financiare derivate din deciziile recente ale Alianţei şi 
din presiunea de la nivel regional.  

Avem diagnosticul sectrorului de apărare pus de Carta Albă anul trecut, privind starea critică, gravă în care 
se află dotările Armatei Române. Carta Albă ne spune clar faptul că nu suntem nici măcar la nivelul minimal care ne 
este cerut în calitate de stat membru al Alianţei. Capacitatea de a face faţă unui conflict regional sau chiar creşterea 
profilului prezenţei militare româneşti (şi Aliate) în regiune pare să fie în afara discuţiei, citind Carta Albă.  În acelaşi 
timp, majoritatea parlamentară întârzie nepermis îndeplinirea procedurilor parlamentare pentru adoptarea Cartei 
Albe.  PNL a atras deja atenţia la începutul sesiunii parlamentare că MApN este în imposibilitatea de a adopta o serie 
de documente cu valoare deosebită pentru buna funcţionare a instituţiei şi apărarea ţării, dintre care cel mai important 
este Strategia naţională de apărare, care trebuie supusă spre aprobarea Guvernului în cel mult trei luni de la votul în 
Parlament asupra Cartei Albe a Apărării. Nu există nicio reacţie oficială până în prezent, nu a fost convocat nici 
măcar Biroul permanent reunit. În ce măsură putem spune că suntem capabili să facem faţă cerinţelor regoinale şi 
aliate, citind declaraţia finală a Summit-ului? Este greu de găsit un răspuns satisfăcător.  

Mai mult, situaţia este şi mai complicată în plan strict financiar. Avem pe de o parte deciziile Summit-ului, 
spre exemplu reafirmarea unei ţinte importante, aceea de a investi în jur de 20% din bugetele de Apărare pentru 
echipamente şi capabilităţi legate de implementarea planului de acţiune adoptat. Prin Declaraţia finală a Summit-ului 
NATO statele au convenit să inverseze tendinţa de scădere a bugetelor apărării, iar Româia are ca ţintă abia 2016 
pentru alocarea a 2% din PIB, un criteriu care trebuia îndeplinit de mult având în vedere nevoile armatei noastre. 
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Iată ce spune textul declaraţiei: ”Securitatea şi apărarea noastră în întregul lor depind atât de volumul 
cheltuielilor, cât şi de modul în care cheltuim. Investiţiile sporite ar trebui direcţionate pentru a ne realiza priorităţile 
în domeniul capabilităţilor şi Aliaţii trebuie să demonstreze, de asemenea, voinţa politică de a asigura capabilităţile 
necesare şi de a disloca forţe atunci când este nevoie de acestea.”  

Noi însă avem un guvern care, pe parcursul întregului an, nu a reuşit să menţină promisiunile de alocare de 
fonduri pentru apărare – rectificarea din iulie lasă apărarea într-o situaţie incertă, deşi au existat promisiuni ferme. S-
au dat asigurări că noul context regional va impune o redimensionare bugetului de apărare.  Voinţa politică se traduce 
la noi prin declaraţia Ministrului Duşa din iunie, conform căreia la următoarea rectificare de buget (din iulie) armata 
va primi o sumă “semnificativă” destinată continuării programului de modernizare şi înzestrare. În iulie, MapN nu se 
afla de fapt pe lista ministerelor care primesc bani, s-au dat însă asigurări că există o strategie, au fost prevăzute 
cheltuieli, vor fi decontate şi din Fondul de rezervă, iar până la sfârşitul anului – promisiuni, din nou – va exista o 
creştere. Am auzit cu toţii astfel de declaraţii în fiecare an, însă anul acesta criza ucraniană şi tensiunile între NATO, 
UE şi Federaţia Rusă au modificat complet situaţia. Iar noi auzim tot declaraţii.  

Recitind acum nota pozitivă a concluziilor privind garanţiile de securitate obţinute de România la acest 
Summit devine din ce în ce mai clar că ele nu se vor materializa curând. Riscă România să piardă cele obţinute pe căi 
diplomatice din cauza lipsei de voinţă politică şi a pomenilor electorale în prag de prezidenţiale? Căci Guvernul 
continuă să aloce fondurile care îi sunt utile pe termen scurt, iar efectele se vor vedea mult timp de acum înainte.  

 Pe de altă parte, revenind astfel la cele două paliere ale declaraţiei mele de azi, capacitatea de reacţie a 
statului român în sprijinul comunităţilor de români de peste graniţe, în contextul regional tensionat.  

Ministrul delegat al românilor de pretutindeni, dl. Bogdan Stanoevici a declarat recent, în contextul 
apropiatei campanii electorale, că numarul românilor din afara ţării nu este cunoscut, datele sunt contradictorii, iar o 
evidenţă este greu de realizat. Nu discut tema în cheie electorală, ci exclusiv din perspectiva diplomatică şi de 
securitate. În ce măsură ne putem aştepta la un discurs, la acţiuni, la luări de poziţie consistente şi eficiente din partea 
statului român în privinţa etnicilor români care trăiesc în regiune în măsura în care se recunoaşte deschis faptul că nu 
există nici măcar evidenţe clare privind numărior acestor persoane? De la începutul acestei crize, România a avut un 
profil diplomatic modest şi ezitant, limitat de prea multe ori la declaraţii goale de conţinut. Întrebarea este în ce 
măsură ele reflectă doar o abordare în plan diplomatic – mai mult sau mai puţin fericită sau profesionistă? Sau în ce 
măsură ele devoalează, de fapt, probleme structurale, cum ar fi această lipsă a unor date elementare pentru a acţiona 
în sprijinul românilor din regiune? 

În ultima perioadă, au venit din partea Federaţiei Ruse declaraţii de interes pentru România, prin vocea 
ministrului de externe Lavrov, care sublinia că ”sud-estul Ucrainei este cel mai fierbinte punct al crizei ucrainene, 
însă nu trebuie uitate alte regiunii ale ţării, unde etnicii maghiari, români, polonezi întâmpină probleme, care sunt 
discutate în Europa, dar nu cu voce tare”. La fel, acesta a explicat că Federaţia doreşte ca ”ruşii din Ucraina să 
trăiască alături de ucraineni, împreună cu maghiarii, cu românii, să convieţuiască aşa cum făceau până acum. Vrem 
ca aceste comunităţi să fie respectate, să li se respecte drepturile”.  Nu sunt declaraţii lipsite de importanţă pentru noi 
pentru a înţelege abordările existente în plan regional.  

Tăcerea diplomaţiei române este o decizie bazată pe strategia de ţară a României sau pur şi simplu aşteaptă să 
le spună tot Federaţia Rusă despre câţi români este vorba şi cum ar fi mai bine să procedeze? 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

O  nouă sesiune: oportunităţi şi provocări pentru instituţia parlamentară 
 
Stimaţi colegi,  
Începutul acestei sesiuni parlamentare se suprapune pe un context politic special, atât în plan intern cât şi 

internaţional. Avem însă şi o serie de oportunităţi pe care sper că le vom putea exploata în beneficiul puterii 
legislative, a Parlamentului României, dar şi al statului român şi cetăţenilor săi.  

În plan intern, alegerile prezidenţiale din această toamnă sunt o oportunitate pentru reaşezarea echilibrului 
între puterea legislativă şi executivă. În calitate de parlamentar, este principala cheie în care citesc proiectele politice 
actuale şi reperul cel mai important pe termen mediu şi lung în plan politic. Asumarea unui rol prezidenţial în acord 
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cu spiritul constituţiei şi democraţiei şi, în special, în acord cu principiile fundamentale ale procesului de elaborare a 
politicilor publice, poate oferi Parlamentului României ocazia de a juca un rol mai activ şi cu mai multă substanţă.  

Aş vrea să cred că experienţa politică a acestor 10 ani, atât prin evoluţiile interne, cât şi prin participarea 
noastră la luarea deciziilor în plan european, ne-a învăţat ce este de făcut. Mai mult, cred că această experienţă oferă 
suficiente învăţăminte şi soluţii pentru a dezvolta instituţia parlamentară. Da, cred că ”a dezvolta” este termenul cel 
mai bun în acest contex. În acord cu o viziune modernă şi europeană asupra rolului administraţiei publice, 
Parlamentul României trebuie să se dezvolte şi să-şi contureze un profil de actor în elaborarea politicilor publice 
naţionale, dar şi o  implicare mai de substanţă în cele europene.  

Modul în care Guvernul înţelege să intervină în plan legislativ este adesea regretabil. Avem exemple 
nenumărate, începând cu ceea ce putem numi ”regulile jocului”, cum sunt ordonanţele recente date în contextul 
alegerilor prezidenţiale, şi finalizând cu situaţii mult mai dureroase – cele cu impact negativ asupra politicilor 
publice. Un Guvern care blochează iniţiativele parlamentarilor - singurii care comunică direct cu cetăţenii şi care 
încearcă să propună soluţii pentru problemele oamenilor din colegii – sau un Guvern care îşi asumă munca 
parlamentarilor, preluând proiecte în mod trunchiat, fără a înţelege utilitatea măsurilor pe care noi le-am promovat. 

Un prim exemplu este legalizarea traseismului politic. Ne aflăm în faţa unei situaţii extrem de grave, cu 
repercursiuni periculoase asupra democraţiei şi statului de drept. Indiferent de strategiile şi şansele din campanie nu 
putem tolera acţiunile care au un efect negativ asupra bunei funcţionări a statului şi care depăşesc limitele impuse de 
o competiţie electorală echitabilă. Vor reuşi  doar să acutizeze instabilitatea politică de la nivel local şi să îndepărteze 
electoratul de aleşi. Vorbim, astfel, de acceptarea unor practici ce ar trebui sancţionate, întrucât destabilizează 
încrederea cetăţenilor în administraţia publică locală şi centrală, determinând, pe termen mediu şi lung, o scădere a 
ratei de participare la vot. Şi, pe fond, este doar o strategie nedemnă de asigurare a unei majorităţi comfortabile 
pentru PSD  în consiliile locale şi judeţene pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale cu orice scop. În opinia mea, este 
o lipsa totală de responsabilitate şi respect. Nu putem considera demnităţile publice ca reprezentând acele funcţii care 
oferă aleşilor posibilitatea de a dispune după bunul plac de anumite privilegii, întrucât aceştia au un mandat care 
implică o atitudine de responsabilitate faţă de electorat şi de respectare a angajamentului asumat în perioada de 
campanie.  

Apoi, cel mai recent argument pe care vi-l pot oferi pentru al doilea fenomen menţionat privind practicile 
Guvernului este modul în care a fost modificată legea Agenţiei Naţionale a Locuinţelor în iulie, prin ordonanţă. Am 
depus o iniţiativă cu prevederi similare încă de anul trecut şi cunosc bine situaţia. Guvernul acceptă în sfârşit 
cumpărarea în rate a locuinţelor de către chiriaşi, aşa cum propusesem şi eu la solicitarea cetăţenilor, dar dă o lege 
care nu rezolvă pe deplin problema nici pentru chiriaşi, nici pentru finanţarea construirii unor noi locuinţe. Acum 
părţile interesate doresc amendarea legii. Un mod limitat de a înţelege legiferarea, un mod dezastruos de a face 
politici publice, un cerc vicios care poate fi rupt doar dacă raportul între puterea executivă şi legislativă este corectat. 
Şi, mai ales, dacă Parlamentul ca instituţie îşi asumă întrega muncă necesară pentru a face politici publice, nu doar 
pentru a amenda legi. 

Avem în noua sesiune câteva priorităţi care au fost enunţate deja în spaţiul public – să concretizăm un proiect 
absolut necesar pentru sute de mii de oameni, cum este cel al primei întabulări, să asigurăm condiţiile exercitării 
dreptului de vot şi pentru românii din străinătate, printr-un mecanism modern cum este cel al votului prin 
corespondenţă. 

Aş dori să completez această listă subliniind două aspecte importante.  
În primul rând, adoptarea Codului Silvic. Trebuie neapărat să finalizăm acest proiect, asigurându-ne că forma 

sa finală corespunde nevoilor României şi cerinţelor sectorului forestier. Pădurile româneşti au nevoie de principii 
moderne de management forestier şi de mediu, precum şi de protecţie juridică eficientă împotriva tăierilor ilegale sau 
legale acum, dar iresponsabile. Cetăţenii au nevoie de acest Cod şi nu mă refer aici doar la cei care deţin păduri, care 
activează în domeniul forestier sau în cele conexe. Mă refer la toţi cei care trăiesc în această ţară – cei care îşi văd 
casele şi munca distruse de inundaţiile generate inclusiv de defrişări, cei care au dreptul la energie mai ieftină şi mai 
sigură, aşa cum este energia verde, cei care au dreptul să trăiască într-un mediu curat şi sănătos, care depinde într-o 
proporţie covârşitoare de viaţa pădurilor noastre. Pe scurt, toţi cetăţenii.  

În al doilea rând, există iniţiative legislative solicitate şi aşteptate de cetăţeni, care zac în Parlament de luni de 
zile şi campania electorală riscă să le distrugă definitiv. În lipsa unor evaluări profesioniste, pe criterii tehnice, riscă 
să fie ”ucise” din motive politice, chiar dacă am lucrat la ele tocmai la cererea cetăţenilor cărora le cerem din nou 
voturile. Merită uităm de reducerea TVA-ului la carne sau alte produse de bază, de eficientizarea procedurilor de 
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adopţie, de creşterea alocaţiilor pentru copii, de protecţia drepturilor consumatorilor, de drepturile profesorilor, de 
investiţiile în agricultură sau chiar de Academia Română, doar pentru că este ....campanie?  

Merită să ignorăm cererile chiriaşilor ANL şi să nu corectăm erorile lăsate în urmă de ordonanţa Guvernului, 
doar pentru ca este campanie? Eu nu o voi face şi sper că vom rezolva aceste probleme. Merită să nu oferim 
profesorilor un cadru legal clar şi coerent, care să prevină blocajele cu care s-au confruntat în acest an privind plata 
navetei? Eu nu o voi face şi sper că anul viitor problema va fi reglementată în mod riguros şi sustenabil la nivel 
bugetar.  

Ne dorim un nou preşedinte care să reechilibreze balanţa între puterea executivă şi legislativă, un echilibru în 
care Parlamentul să joace un rol normal. Sunt sigur că va fi o temă centrală în campanie. Dar sunt la fel de sigur că 
Parlamentul nu va avea rolul pe care-l merită, dacă nu şi-l asumă în mod deschis, indiferent de mizele politice sau 
electorale care polarizează periodic sistemul. Şi voi continua să susţin acest principiu, indiferent de context.  

 Reiau analiza începută şi mă refer la un al doilea mare palier. În plan internaţional, această sesiune aduce 
pentru Parlamentul României o oportunitate importantă şi o provocare majoră. Pe de o parte, începe un nou ciclu 
european, ca urmare a alegerilor europarlamentare din mai, cu un nou legislativ comunitar şi cu o nouă Comisie 
europeană. Şi un nou exerciţiu bugetar. Indiferent de alegerile noastre prezidenţiale, Europa se mişcă în ritmul ei şi 
Parlamentul României poate să profite de contextul european, dar şi de cel regional, pentru a conta mai mult în 
procesul decizional. Fie prin mecanismele instituţionale, fie direct în jocul politic.  

Pe de altă parte, în plan regional, mizele de politică externă şi militară s-au transformat în provocări şi riscuri 
de securitate. Ele se află în mod egal în sfera de analiză şi acţiune a Parlamentului, dacă reuşim să ni le asumăm ca 
atare. În calitate de membru al grupurilor de prietenie cu Ucraina, Republica Moldova, Federaţia Rusă sau Turcia, dar 
şi al Grupului Pro-America, fiecare cu mare  relevanţă în conflictul prezent, ştiu că diplomaţia parlamentară poate 
juca un rol complementar celei guvernamentale. Mai mult, privind lipsa sistematică a unor iniţiative de fond ale 
ministerului de resort, menite să crească profilul regional al României şi să-i securizeze obiectivele strategice, cred că 
Parlamentul României trebuie să aibă un cuvânt de spus. Este o provocare serioasă pentru rolul pasiv jucat de 
legislativul român până în ziua de azi. Dar este la fel de sigur că războiul nu ţine cont de campanii electorale.  

Vă mulţumesc pentru atenţie!  
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Reducerea TVA la carne: Guvernul ignoră cu rea voinţă munca parlamentarilor 

 
Stimaţi colegi,  
Guvernul îşi defineşte şi implementează strategia în materie de politici publice ignorând în mod sistematic 

munca parlamentarilor şi a întregului legislativ.  Am atras atenţia de mai multe ori privind nocivitatea acestui mod de 
a înţelege elaborarea politicilor publice. Cel mai grav este că, în acest mod, consecinţele - negative - sunt suportate de 
cetăţeni.  

Premierul Victor Ponta i-a cerut zilele trecute ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, să identifice 
"următoarea ţintă" de reducere a TVA,  în condiţiile în care această măsură aplicată pe lanţul de panificaţie s-a 
dovedit corectă din punct de vedere fiscal-bugetar. Pe bună dreptate, putem considera că este o veste bună – atât prin 
faptul că a existat un impact pozitiv al măsurii pentru pâine, cât şi prin faptul că se ia în considerare extinderea 
măsurii. Dar are şanse să fie aplicată?  

Carnea putea beneficia deja de o reducere de TVA în măsura în care majoritatea parlamentară şi Guvernul ar 
fi fost de bună credinţă. În Parlament există o iniţiativă legislativă având tocmai acest obiect de reglementare. Este 
semnată de numeroşi parlamentari liberali şi a fost depusă încă din luna martie a acestui an. 

Ce s-a întâmplat? Comisia de finanţe a Senatului a dat raport negativ, chiar înainte să primească punctul de 
vedere al Guvernului. La fel, plenul Senatului a votat la final de sesiune, respingerea propunerii. Guvernul transmis 
ulterior un punct de vedere negativ, ferm, fără drept de apel. Acum, propunerea este la Camera Deputaţilor, cameră 
decizională. Dacă ar exista voinţă politică măsura poate fi adoptată în câteva zile. Aşa cum este cazul ordonanţelor 
recente  - reducerea CAS, dar şi o serie de pomeni electorale – care sunt adoptate acum în viteză maximă.   
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Din păcate, sunt aproape convins că Guvernul nu-şi va revizui atitudinea nici faţă de această măsură a 
reducerii TVA la carne pe care o suţin parlamentarii liberali, nici faţă de Parlament. Declaraţia premierului este una 
electorală, iar dacă se va decide alegerea unui nou produs pentru extinderea măsurii, vom avea tot o ordonanţă 
guvernamentală.  

Patronatele din industria cărnii au solicitat în repetate rânduri reducerea TVA la carne şi produse din carne de 
la 24% la 5%, argumentând că măsura ar urma să combată evaziunea fiscală din domeniu. Are acum nevoie Guvernul 
de un studiu atent din partea Ministerului Agriculturii? Nu. Ar fi nevoie doar de voinţă politică. Sectorul cărnii a 
expus clar problema. Are acum nevoie Guvernul de timp pentru a elabora un nou proiect de lege? Nu. Ar fi nevoie 
doar de voinţă politică, proiectul există.  Probabil că are nevoie doar de un moment electoral prielnic, în această 
toamnă. Experienţa politică mă face să cred că, având în vedere modul evaziv în care a fost formulată cererea 
premierului către Ministerul Agriculturii, totul va rămâne doar o promisiune. Vom afla, ulterior, că ”nu este un 
context bugetar favorabil”.  

Rog Guvernul să reanalizeze această propunere legislativă aflată în Parlament. Mai sunt, probabil, şi alte 
propuneri similare. Dacă este de bună credinţă şi doreşte cu adevărat reducerea evaziunii fiscale şi reducerea poverii 
de pe umerii cetăţenilor, să dea undă verde proiectelor de reducere a TVA la produse de bază. 

De asemenea, vă rog pe dumneavoastră, colegii din Camera Deputaţilor să susţineţi această propunere 
legislativă privind reducerea TVA la carne, în comisii şi în plen. În mod ironic, Comisia de agricultură a Senatului i-a 
dat în primăvară aviz pozitiv. Aşadar, cei din sector înţeleg corect problema, indiferent de culoare politică. Sunt 
convins că şi la nivel de minister există susţinere, pe partea tehnică.  

Totul ţine de voinţa politică. Declarativ, am aflat zilele trecute că Guvernul ne susţine. Avem şi noi o şansă 
ca voinţa politică  - a noastră, a parlamentarilor, - să lucreze  în beneficiul cetăţenilor şi a întregului sistem politic, 
sistem cu un Parlament întărit. Vă rog să o luăm în considerare. 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
 

Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

 
*** 

 
Klaus Iohannis - Cea mai bună alternativă la funcţia de preşedinte al României 

 
 Cu uimire observ că, după desemnarea domnului Klaus Iohannis ca şi candidat al Alianţei Creştin-

Liberale pentru alegerile prezidenţiale, mass-media prezintă o serie de atacuri la adresa acestuia, venite atât din partea 
reprezentanţilor formaţiunilor aflate la guvernare cât şi din partea unor foşti membri ai Partidului Naţional Liberal, 
care au părăsit partidul din motive şi frustrări proprii. 

 Atacurile la adresa domnului Iohannis sunt nefondate şi au doar un caracter politic. După 25 de ani 
de democraţie, în care nu a existat un proiect viabil şi benefic pentru cetăţean, doar PNL-ul are în sfârşit puterea de 
schimbare împreună cu colegii de dreapta şi cu domnul Iohannis în fruntea acestei alianţe. În ultima vreme, politica 
guvernamentală s-a făcut mai mult la televizor. Pentru a o putea îndeplini în fapt, dreapta românească va susţine un 
candidat cu abilităţi reale de conducere şi va urma proiectul politic propus, unul real şi funcţional. 

 Domnul senator Sorin Ilieşiu ar trebui să nu uite cât de mult a fost susţinut de către sibieni şi de 
domnul Iohannis în mod special în candidatura sa pentru funcţia de senator şi ar fi trebuit să ştie că primarul Sibiului 
se bucură de simpatia sibienilor, dovada fiind procentul covârşitor de voturi pe care le-a obţinut în cele patru 
mandate. 

Pe cei care nu cunosc îndeaproape Municipiul Sibiu, îi invităm să observe că domnul Iohannis este un om 
iubit de cetăţeni şi care, datorită modului eficient de conducere a oraşului, a atras investitori străini în întreg judeţul, 
care la rândul lor au creat locuri de muncă, crescând nivelul de trai, Sibiul având la acest moment sub 2 % rată a 
şomajului. În momentul de faţă, Sibiul a ajuns să fie comparabil cu orice oraş al comunităţii europene în ceea ce 
priveşte nivel de trai şi nivelul crescut de investiţii. 

 În calitate de deputat dar şi de cetăţean al Sibiului, sunt convins că la fel se va întâmpla şi dacă edilul 
Sibiului va fi preşedinte al României şi îndemn românii să îl susţină cu sufletul împăcat, deoarece, având un proiect 
foarte bun, îşi va respecta promisiunile. De asemenea, îl recomand pe domnul Iohannis românilor atât din ţară cât şi 
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din străinătate, având convingerea că este cea mai bună alegere în acest moment, iar acest lucru se va observa cu 
certitudine încă de la începutul mandatului de preşedinte. 

Pentru cetăţenii români, este important să aleagă pe cel mai bun dintre candidaţii la funcţia de preşedinte al 
României, un om corect, puternic, cu un proiect viabil pentru mandatul de 5 ani, un preşedinte care ţine unite forţele 
politice româneşti şi care face lobby pentru ţară. România are nevoie de oameni care să dovedească fapte mari şi nu 
vorbe multe. Klaus Iohannis este singurul dintre candidaţi care are atributele unui preşedinte democratic, putând cu 
succes să îndeplinească rolul de negociator între partidele politice. Din funcţia de preşedinte al României va avea 
succes în relaţiile externe, bucurându-se de respectul multor politicieni europeni. Astfel, Preşedintele României nu va 
mai sta în „ultima bancă” la întrunirile şefilor de state europene iar Klaus Iohannis va situa România acolo unde îi 
este locul în Comunitatea Europeană. 

Actuala guvernare a dovedit deja ceea ce poate şi nu văd în viitor o schimbare în bine, mai mult o pierdere a 
ceea ce avem, o pierdere a valoriilor şi resurselor naturale ale ţării.  Klaus Iohannis a reiterat de fiecare dată 
importanţa păstrării avuţiilor ţării, fără a vinde resursele ieftin sau pe nimic străinilor. Este o bucurie că a acceptat să 
candideze pentru funcţia de preşedinte al ţării şi este cel mai în măsură să pregătească preluarea preşedinţiei 
Comunităţii Europene de către România în anul 2019.Atât ca cetăţean cât şi ca parlamentar, îmi doresc ca românii să 
nu se lase influenţaţi de o anumită propagandă de natură religioasă, politică sau etnică, domnul Iohannis fiind mai 
„român” decât mulţi dintre românii care au plecat din România. De aceea nu trebuie să ne îndoim că promisiunile 
sale vor fi aduse la îndeplinire, datorită fermităţii caracterului său. 

 În concluzie, domnul Klaus Iohannis este un candidat puternic, un candidat de care se tem în lupta 
electorală ceilalţi candidaţi, deoarece vine cu idei noi, cu viziune politică europeană, iar cetăţenii îl vor susţine în 
campania electorală. 

 
Deputat 

Ioan Tămâian 
 

*** 
 

Legiferarea migraţiei primarilor - o formă de cooptare nedemocratică 
 
 Adoptarea de către Guvernul României a Ordonanţei de Urgenţă privind posibilitatea primarilor de a 

putea opta pentru migrarea din statutul de membrii ai unui partid în statutul de membrii ai altui partid reprezintă o 
atingere adusă democraţiei din România. Primarii nu au cum să migreze de la un partid la altul, deoarece nu se poate 
ca printr-o Ordonanţă de Urgenţă să fie schimbată dorinţa cetăţeanului român, exprimată prin vot. 

 În consecinţă, dezaprob total iniţiativa Guvernului de a atrage în partidul de guvernare primari care 
au fost aleşi ca şi candidaţi ai unor alte partide. Dacă cetăţenii doreau ca primar un candidat al altui partid, îi acordau 
voturile, fără a fi necesară „intervenţia legii” în acest sens.  

 Prin adoptarea acestui act normativ de către Guvern, se legiferează lipsa de respect pentru cetăţean şi 
pentru votul său. Personal, consider că singura modalitate legală ca un primar să opteze pentru un alt partid este de a-
si prezenta demisia, de a se organiza noi alegeri locale si apoi de a candida pentru noul partid al cărui membru a 
devenit. Noua Ordonanţă de Urgenţă adoptată nu face decât să dea posibilitatea primarilor de a trece în rândul unui alt 
partid împreună cu cetăţenii votanţi întocmai ca şi cu un bagaj de mână. De asemenea, prin această modalitate, 
primarii vor încerca cu siguranţă atragerea şi a majorităţii consilierilor locali spre noul partid, dorind să îşi asigure 
astfel majoritatea în situaţia votării unor hotărâri. Riscul pe termen lung este mare, deoarece sub umbrela politicului 
se vor forma grupări de tip mafiot, fără ca cetăţeanul să fie de acord sau să poată influenţa în vreun fel acest fenomen. 
Întrebarea se pune, având în vedere că prevederile ordonanţei au efect temporar, ce vor face acei primari care trec la 
partidul de guvernare, în cazul în care acesta iese de la guvernare? 

 Ca o comparaţie, pot asemăna această Ordonanţă de Urgenţă cu fenomenul apicol numit „furtişag” 
de stup, fenomen care apare de obicei tot în luna august, când albinele care nu mai au ce culege atacă regina stupului 
prădat, semănând astfel deznădejde în întreaga colonie, sperând în atingerea mai uşor a ţelului propus. 

 
Deputat 

Ioan Tămâian 
*** 
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Reducerea contribuţiilor sociale – un risc asumat 

 
 După cum ştim, cotele contribuţilor sociale aferente anului 2014 sunt următoarele: contribuţia la 

pensii (CAS), datorată atât de angajator cât şi de angajat, este în cuantum de 31,3 %, din care 10,5 % datorată de 
angajat şi 20,8 % de angajator; contribuţia la şomaj datorată de angajator este de 0,5 % şi cea datorată individual de 
0,5 %, iar contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS) este de  5,2 % datorată de angajator şi 5,5 % datorată 
de angajat. 

 Ideea reducerii CAS-ului cu un procent de 5 % pentru angajator reprezintă un act salutar, dar în 
acelaşi timp şi un posibil factor de generare a unui impas economic periculos. O reducere a unei obligaţii fiscale, în 
orice perioadă şi sub orice regim politic, va însemna o posibilă relansare a pieţei muncii. Dar, în acelaşi timp, 
reprezintă şi un minus de sume încasate la bugetul statului, aspect pe care suntem obligaţi să îl tratăm cu seriozitate 
maximă.  

 Într-adevăr, proiectul luat în discuţie poate să reducă sarcina fiscală a angajatorilor, sumele rămase la 
dispoziţia acestora putând fi folosite la intrarea în legalitate în ceea ce priveşte munca fără forme legale sau la 
reinvestirea acestora în productivitate. De asemenea, taxele mai mici datorate de către angajatori ar putea atrage 
investitori străini care ar creea noi locuri de muncă. 

 Nu trebuie trecut cu vederea şi posibilele aspecte negative ale diminuării CAS-ului. În România, 
numărul persoanelor vârstnice este în continuă creştere spre deosebire de persoanele care activează în câmpul muncii, 
datorită în primul rând exodului masiv al celor din urmă spre piaţa muncii din alte ţări ale Comunităţii Europene, dar 
şi de natalitatea relativ scăzută din ţara noastră. O sumă diminuată a contribuţiilor sociale obligatorii va genera 
încasări mai mici la bugetul statului, fapt care poate determina intrarea într-o incapacitate de plată a salariilor şi 
pensiilor către populaţie. Pentru o ţară care are şi aşa un grad de îndatorare destul de ridicat, acest aspect ar fi unul 
deosebit de negativ, care ar duce în final la un impas economic important. 

 Aşadar, din punct de vedere fiscal, proiectul de reducere a contribuţiilor sociale  reprezintă un proiect 
politic curajos, pentru realizarea căruia vreau să cred că iniţiatorii şi-au „făcut temele” şi au luat în calcul toate 
riscurile care ar putea apărea. Totodată, consider că votul parlamentarilor în acest caz reprezintă maturitatea noastră 
politică în ceea ce priveşte înţelegerea fenomenului fiscal şi a efectelor diminuării unor contribuţii care pot afecta 
bugetul de stat. 

 
Deputat 

Ioan Tămâian 
 

*** 
 

Ce rol mai are Parlamentul în ţara asta? 
 
 Săptămâna trecută a început o nouă sesiune a Parlamentului. Dar mă întreb dacă mai e nevoie de el, 

dacă mai există pentru Guvernul României, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele luni şi nu numai. Ce altceva 
poţi să înţelegi din numărul mare de ordonanţe de urgenţă emise de Ponta, deşi acesta a promis că el nu va guverna 
ţara prin ordonanţe de urgenţă, că el va respecta Parlamentul şi atribuţiile sale? 

 Din anul 2012, de când e premier, Ponta a emis peste 250 de ordonanţe, ceea ce înseamnă că tot la 72 
de ore în România se dă o ordonanţă de urgenţă. În data de 23 iunie 2013 România cred că era la un pas de colaps 
dacă Guvernul nu emitea 17 ordonanţe de urgenţă în aceeaşi zi. 

 Sistemul educaţional ar fi sărit în aer dacă în decembrie 2013 şi acum, în iulie 2014, Guvernul Ponta 
nu emitea câte o ordonanţă de urgenţă.  

 Nu ştiu care a fost situaţia extraordinară în care a fost sistemul de învăţământ, a cărei reglementare 
nu putea fi amânată, de au fost necesare nu mai puţin de 97 de modificări aduse Legii educaţiei naţionale, nu cunosc 
această situaţie extraordinară nici sindicatele, nici asociaţiile de studenţi, nici instituţiile de învăţământ. Singurii care 
cunosc această situaţie sunt Ponta, Pricopie, Costoiu şi Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, care refuză atacarea ei la 
Curtea Constituţională, deşi i s-a solicitat acest lucru de către foarte multe organizaţii. 
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 În cazul multor ordonanţe de urgenţă nu se cunoaşte situaţia extraordinară, a cărei reglementare nu 
putea fi amânată, dar un lucru este clar: Parlamentul României nu mai există sau nu are nicio valoare, altfel nu se 
explică cum un Guvern cu o susţinere confortabilă în Parlament, emite atâtea ordonanţe de urgenţă. 

 Apogeul a fost atins prin emiterea ultimei ordonanţe, chiar în ultima săptămână de vacanţă 
parlamentară,  care permite traseismul politic al aleşilor locali şi astfel, are potenţialul de a contribui la fraudarea 
alegerilor prezidenţiale care ne stau în faţă. Mă bucur că a început sesiunea parlamentară pentru că altfel nu ştiu ce 
ordonanţe ar mai fi emis Guvernul Ponta, acum că s-a creat precedentul de a suspenda anumite legi pentru o 
perioadă, dacă acest lucru satisface dorinţele unui grup de interese. 

 Inexistenţa Parlamentului României este într-adevăr, într-o ţară democratică, o situaţie extraordinară, 
a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, aşa că solicit premierului Ponta să dea de urgenţă o ordonanţă pentru a 
reînfiinţa Parlamentul şi a-i reda atribuţiile, deoarece, în mod evident, Constituţia României, legea fundamentală, nu 
este suficientă. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

Munca la negru 
 
Eurobarometrul „Munca la negru în Uniunea Europeană” din luna martie 2014 confirmă faptul că, în 

România, munca la negru este un fenomen larg răspândit, 7% dintre angajaţi fiind plătiţi la „plic”, mult peste media 
Uniunii Europene de 3%, ceea ce pune ţara noastră pe locul trei în Europa într-un top negru. 

Potrivit statisticilor, în fiecare zi, peste 1,5 milioane de români se duc la muncă, fără forme legale. Sute de 
români ajung să cadă victime ale sclaviei moderne în ţară sau străinătate împinşi de sărăcia în care se zbat şi de 
disperarea de a nu îşi găsi niciun loc de muncă. 

Un raport BERD spune că, în primele 7 luni, 50.000 de întreprinzători şi-au închis firmele. 
Dincolo de aceste aspecte statistice, cel mai îngrijorător lucru este lipsa de reacţie a Guvernului României 

care refuză să ia măsuri concrete pentru a scoate la lumină cele 4 miliarde de euro care se pierd anual prin neplata 
contribuţiilor şi taxelor către bugetul de stat şi pentru a contribui la protecţia socială reală a românilor. 

Comisia europeană a recomandat României să adopte politici de relaxare fiscală şi să dezvolte infrastructura. 
Pe Ponta îl interesează doar un singur lucru: funcţia de preşedinte, şi pentru asta este pregătit de orice, de la 

pomenile electorale nesfârşite, fără o susţinere reală în economie, până la modificarea de moment a legilor, cum ar fi 
cea a traseismului politic sau cea a modificării legii electorale în pragul alegerilor. 

Vă mulţumesc. 
Deputat 

Florica Cherecheş 
 

*** 
Împotriva unei campanii electorale neprincipiale 

        
       Dragi colegi, 
 
       Suntem la începutul unei  sesiuni parlamentare care se anunţă furtunoasă, din păcate pe subiecte 

neserioase care privesc confruntările unora dintre candidaţii la campania prezidenţială şi echipele lor. 
        False problematizări de felul celor care încearcă să lege această campanie pentru ocuparea celei mai 

importante funcţii in stat, şi pe toţi ceilalţi candidaţi care au şanse ca şi competitori ai d- lui Ponta, de persoana 
preşedintelui Băsescu te face să te întrebi, dacă eşti om politic responsabil, ce nu-i clar în această problemă? Există o 
formaţiune politic , şi anume PMP, care s-a declarat deschis şi transparent continuatoarea politicii lui Traian Băsescu, 
prin d-na Elena Udrea, candidatul propus la prezidenţiale. Mai mult decât atât, însuşi preşedintele Băsescu, care ne-a 
obişnuit să facă slalom printre textele constituţionale, s-a afişat deschis, în toată splendoarea sa de "arbitru" ( 
neimplicat,carevasăzică, în cotonogeala de pe teren)  în susţinerea Elenei Udrea, Şi atunci, ce mai este de lămurit? 
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        Adevărul este , de fapt, un  praf aruncat în ochii electoratului de către aceia care consideră că tiparul cu 
voturile obţinute capitalizînd antipatia faţă de preşedinte ( verificat cu succesul electoral al USL) va merge şi de 
această dată. 

         Această tactică electorală este suportul nedemn pe care se construieşte o carieră prezidenţială de cel 
puţin 5, dacă nu 10 ani, de către d-l Ponta, politicianul care , acum, stă cel mai bine in sondaje?! Atât le poate oferi 
românilor? Trebuie să dovedească faptul că poate mai mult, deoarece, românii merită, în orice caz, mult mai mult!  

          Ceea ce este şi mai trist, este faptul că, în prelungirea acestei strategii, un grup politic pentru care am o 
oarecare simpatie, fiind alcătuit din foşti colegi de partid, PRL, demarează o falimentară campanie de suspendare a 
preşedintelui. Nu cred că voturile pe care le-ar putea obţine d-l Tăriceanu, printr-o târzie, inutilă şi mult prea 
costisitoare acţiune împotriva d-lui Băsescu, justifică dezordinea provocată în ţară într-o perioadă în care avem război 
la graniţă.Totul pare să vină de dincolo de zidurile închisorii, de la d-l Voiculescu. Şi pare să fie dictat de spiritul 
revanşard al unui om care are reale probleme cu justiţia.  Cu astfel de tehnici, PRL riscă să dispară, inainte de a 
apărea de-a binelea. 

 Atitudinea ACL de a înpinge discursul in zona confruntării raţionale între argumente şi programe 
pentru România următoriului deceniu, este singura soluţie de campanie civilizată din care românii se pot lămuri şi 
alege în deplină cunoştinţă de cauză. 

 
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

 
 
 
Dragi colegi, având în vedere faptul că peste nici o saptămână începe noul an şcolar reiterez apelul la 

solidaritate, către toţi factorii implicaţi pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, prin susţinerea celei de a 
II-a ediţii a programului “Să trimitem copiii la şcoală!”. După succesul înregistrat de prima ediţie, care a avut loc 
anul trecut, OFL Hunedoara organizează şi în acest an această campanie care are drept scop  reducerea abandonului 
şcolar şi creşterea ratei de participare şcolară a copiilor, mai ales a acelora care trăiesc în medii socio-economice 
precare. 

Apelul este lansat adevăraţilor investitori din România, oameni care investesc nu doar bani, ci şi suflet în 
această ţară .Cred cu toată tăria că şi pentru cea de-a doua ediţie a campaniei “Să trimitem copiii la şcoală!”, 
investitorii din municipiul Hunedoara  îmi vor fi alături. Îndemn la această acţiune adevăraţii investitori din toată 
ţara. Pretutindeni există copii cu risc de abandon şcolar! Aşadar, mulţumesc anticipat acestor oameni deosebiţi  care 
investesc  în viitorul acestei ţări şi care conştientizează faptul  că nu vor pierde,ci,dimpotrivă, vor câştiga pe termen 
lung, dacă vor îmbrăca, vor încălţa şi vor cumpăra rechizite unor copii aflaţi în dificultate, la început de an şcolar. 

Este cutremurător să te gândeşti la copiii care nu încep şcoala şi care vor porni pe un drum al lipsei de şansă 
socială. Statisticile dovedesc că doar 8% dintre ei vor mai relua cursurile şcolare. Măsurile luate până acum de 
instituţiile competente pentru sprijinirea şi supravegherea elevilor, combaterea absenteismului şi întărirea colaborării 
între şcoală şi familie vor da rezultate doar peste câţiva ani şi doar în cazul în care guvernul va dovedi perseverenţă şi 
profesionalism.  

Pentru o rezolvare imediată a acestei probleme majore este nevoie de creşterea implicării proactive a tuturor 
factorilor responsabili: politicieni, cadre didactice şi investitori , pentru a combate abandonul şcolar. Profesorii ar 
putea fi susţinuţi să găsească soluţii pentru creşterea integrării elevilor pentru o mai bună comunicare cu ei şi cu 
părinţii acestora şi să implice elevii în activităţi extracurriculare şi de consiliere. Dificultăţile materiale cu care se 
confruntă familiile numeroase, lipsite de resurse, ce au probleme în a asigura îmbrăcămintea adecvată tuturor copiilor 
pot fi ajutate de către oamenii de afaceri care au aceste posibilităţi. 

Este problema noastră, a tuturor că acei  copii care au împlinit vârsta şcolară şi care vor rata acest început de 
an şcolar, sau cei ce au apucat să inveţe un număr insuficient de ani nu se vor mai  putea întegra în sistemul de 
învăţământ decât cu probabilitatea unui procent de 8%, iar mai apoi în sistemul social românesc, chiar european, cu o 
probabilitate chiar mai mică.Ei se vor pierde nu doar din punctul de vedere al educaţiei , iar această pierdere va fi a 
noastră, a tuturor, a întregii societăţi. Din aceste motive, am organizat în această ultimă săptămână de vacanţă a 
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elevilor, împreună cu doamnele liberale, un amplu program de sprijin al copiilor aflaţi în prag de abandon şcolar şi 
sper din toată inima că va avea succes! 

 
Deputat 

Carmen Hărău 
 

*** 
 
 
Prezenta declaraţie politică se referă la un aspect foarte important în ceea ce priveşte viitorul unităţilor de 

procesare din industria laptelui, cărnii şi panificaţiei, şi indirect, la viitorul micilor ferme sau fermieri care oferă 
materie primă acestor mici procesatori.  

Mai concret, doresc să mă refer la consecinţele care rezultă din aplicarea prevederilor Ordinului nr. 724 / 
29.08.2013 emis de către MADR privind atestarea produselor tradiţionale care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 
688/11.11.2013.  Chiar dacă aplicarea acestui act normativ a fost amânată până în luna septembrie 2014, impunerea 
unor capacităţi de producţie realizată-raportată pentru un an, care nu poate depăşi cantitatea de 400 kg / litri pe zi , 
total produse tradiţionale atestate, cu excepţia produselor de panificaţie tradiţionale atestate, care nu pot depăşi 800 
kg pe zi, nu face decât să blocheze activitatea acestor mici unităţi de procesare care folosesc în procesul de producţie 
materie primă autohtonă.  

Să nu uităm, de exemplu, că majoritatea fermelor din România sunt, de fapt, ferme de subzistenţă care au 
între 1 şi 5 capete de bovine, care depind de aceste unităţi de procesare şi, în acest caz, riscăm distrugerea şeptelului 
de animale din România. 

Prin aplicarea acestui Ordin, aşa cum este astăzi în vigoare, se creează un tratament discriminatoriu al 
unităţilor de procesare care NU folosesc în procesul de producţie aditivi , substanţe chimice, uleiuri vegetale, 
înlocuitori şi E-uri, faţă de marile unităţi de procesare şi importatori care utilizează materie primă şi produse din 
import. În acest fel, se descurajează piaţa românească,  în favoarea pieţei intracomunitare şi extracomunitare. 

Probabil, văzând aceste greşeli ale Ordinului mai sus amintit, dl Ministru şi Viceprim-Ministru Daniel 
Constantin a emis un alt Ordin privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate 
româneşti, în luna martie 2014, un Ordin la fel de ambiguu şi greu de aplicat ca şi cel precedent care este şi el în 
vigoare.  

Căutând pe site-ul MADR, la această oră, nu există nicio reţetă consacrată românească pentru produsele din 
carne, lapte şi de panificaţie. 

Vă întreb astăzi, de la tribuna Parlamentului, domnule Ministru Daniel Constantin, care sunt reţetele 
consacrate româneşti? Cum procedează astăzi sutele de unităţi de procesare care au investit milioane de Euro din 
fonduri proprii şi din fonduri europene pentru a asigura trasabilitatea produselor alimentare româneşti? Cum îi 
asigurăm pe micii fermieri că laptele , carnea şi grâul le vor fi cumpărate de aceşti mici procesatori? Ce măsuri de 
compensare aţi luat în legătură cu pierderile pe întregul lanţ producător -procesator- cumpărător al produselor 
tradiţionale româneşti? Cum combateţi efectul discriminatoriu al acestor Ordine faţă de unităţile de procesare oneste 
din România? 

Vă aştept, tot aici, la tribună, să ne răspundeţi în mod concret la întrebările mai sus enunţate, cât mai urgent! 
 

Deputat 
Cristian Chirteş 

 
*** 

 
Stimaţi colegi, 
România are cea mai mare cotă din UE de populaţie care trăieşte în zonele rurale (45 % din totalul 

populaţiei) şi, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, riscul de sărăcie extremă este 4 ori mai 
mare în zonele rurale (8,8 %) în comparaţie cu zonele urbane (2,2 %). 

Astfel, ne confruntăm cu persoane care nu au un loc de muncă sau au venituri foarte mici, pentru persoanele 
de vârsta aptă de muncă, lipsa unui loc de muncă fiind principala cauză a sărăciei. Totuşi, să nu uităm că şi rata de 
sărăcie a angajaţilor în România, în anul 2012, era cea mai mare din Europa 19,1% comparativ cu UE 28, 9,2%. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2014  
săptămâna  8- 12  septembrie   2014  

 

  

49

O altă categorie defavorizată este cea a pensionarilor, în momentul de faţă, pentru pensionarii sistemului de 
asigurări de stat media pensiei lunare fiind de 811 RON (180 Euro), respective 328 RON (73 Euro) pentru cei din 
domeniul agricol. O suma infimă pentru un trai decent! 

Avem apoi cetăţenii români care aparţin minorităţilor rromilor, două treimi din cetăţenii români care trăiesc 
în sărăcie, jumătate dintre aceştia fiind expuşi la sărăcie extremă.  

Persoanele cu dizabilităţi, al cărăr număr se ridică la circa 700.736 şi a cărăr indemnizaţie nu poate oferi o 
viaţă independentă, majoritate aflându-se în ingrijirea familiilor, reprezintă o altă categorie afectată de sărărcie. 

Nu în ultimul rând am să mă refer la copiii şi tinerii afectaţi de acest fenomen, aproximativ 320.000 de copii 
trăind în sărăcie extremă, copiii din zonele rurale şi copiii de etnie roma fiind cei mai afectaţi. Din acest motiv, cel 
mai adesea ei aleg să abandoneze şcoala, situaţia economică făcând imposibil pentru multe familii să suporte 
costurile educaţiei lor, mai ales în ciclurile superioare. 

Având în vedere acest tablou, sumbru pentru ţara noastră, nu pot să nu salut apariţia programului operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020, ce beneficiază de un buget de 442,5 milioane euro. În temeiul său, 
alimente şi asistenţă de bază vor fi distribuite celor mai dezavantajate persoane din ţara noastră. Banii vor fi alocaţi 
conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, aprobat de Comisia Europeană în 6 august 2014. 

Nu este însă de ajuns! 
Cred ca trebuie să ne unim forţele şi noi toţi, factorii de decizie, indiferent de coloratura politică, să 

colaborăm pentru a elabora cele mai bune măsuri de combatere a sărăciei şi pentru promovarea incluziunii sociale, 
astfel încât să consolidăm politicile existente care vizează combaterea sărăciei în România.  

Trebuie să conştientizăm necesitatea conturării unei platforme de gândire şi acţiune politică menită să 
determine creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în risc de sărăcie şi sărăcie extremă, pentru a le reda acestora 
autonomia, securitatea, demnitatea, responsabilitatea personală de care ei au nevoie! 

 
 

Deputat 
Thuma Hubert 

 
*** 

 
Stimaţi colegi,  
Preşedintele Partidului Naţional Liberal, domnul Klaus Iohannis, a propus zilele acestea Pactul Naţional 

pentru Stabilitate şi Democraţie. Vreau să vă mărturisesc faptul că un astfel de demers nu poate fi altfel decât 
binevenit, în condiţiile în care noi toţi ne-am asumat, indiferent de culoarea politică, o serie de  angajamente faţă de 
electorat - angajamente care includ respectarea Constituţiei, precum şi apărarea şi respectarea principiilor şi valorilor 
democratice.  

Din păcate, unii dintre noi au uitat de aceste angajamente şi susţin astăzi alte principii, cele ale bunului plac 
şi ale interesului unor grupuri restrânse. Demersuri precum amnistia şi graţierea, modificarea abuzivă şi 
neconstituţională a legislaţiei electorale precum şi legiferarea traseismului politic şi a mitei electorale, aşa cum se 
arată în Pact, sunt demersuri împotriva a tot ce înseamnă cinste, dreptate şi democraţie. Cred că este un moment, ales 
cel puţin nefericit, pentru susţinerea unor proiecte care, pur şi simplu, nu ar trebui să existe. Aveţi în vedere, stimaţi 
colegi, că Uniunea Europeană, dar şi Statele Unite, ţin în acest moment România sub lupă din cauza contextului 
naţional şi internaţional, delicat din punct de vedere politic şi economic. Ţara noastră pare să meargă pe un trend 
descendent dacă urmărim cu atenţie situaţia investiţiilor, dar şi puterea de cumpărare din ce în ce mai scăzută. 

Drept urmare o să vă reproduc, în cele ce urmează, câteva dintre ideile principale ale Pactului Naţional 
pentru Stabilitate şi Democraţie: respingerea Proiectului privind amnistierea şi graţierea - societatea românească are 
nevoie de o garanţie asumată public de către toţi candidaţii la alegerile prezidenţiale că nu vor acţiona pentru 
graţierea oamenilor politici, condamnaţi definitiv pentru acte de corupţie; renunţarea la toate demersurile îndreptate 
în direcţia fraudării alegerilor şi a vicierii voinţei electoratului: OUG 45/2014 care facilitează turismul electoral şi 
votul multiplu, OUG 55 care favorizează traseismul politic, mita electorală şi şantajul împotriva primarilor şi 
consilierilor locali; 

organizarea de dezbateri naţionale la nivel parlamentar şi extraparlamentar pe teme de interes major: justiţie, 
stat de drept, politică energetică,  educaţie, sănătate, politică externă, economie. 
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Sper că cei mai mulţi dintre dumneavoastră se vor alătura demersului nostru, al Partidului Naţional Liberal, 
astfel încât să redevenim un stat în care legile Constituţia este respectată şi cetăţenii au încredere în cei pe care i-au 
ales. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Raluca Ispir 

*** 

Nebunia partidului stat 
 
Stimaţi colegi, 
Am venit astăzi, în faţa dumneavoastră, pentru a lua atitudine faţă de acţiunile nedemocratice ale actualei 

puteri politice, pe care nu contenesc să o denumesc neocomunistă şi nedemocratică. Ordonanţa adoptată săptămâna 
trecută de Guvernul Ponta, care permite aleşilor locali să îşi schimbe partidul din partea căruia au candidat, reprezintă 
nu doar o prevedere nocivă din punct de vedere democratic sau o tentativă de legalizare a santajului guvernamental, 
ci şi o capcană întinsă aleşilor locali.   

„Ordonanţa Dragnea”, aşa cum este ea cunoscută, demonstrează disperarea reprezentanţilor PSD, care simt 
că vor pierde alegerile prezidenţiale şi ulterior, controlul asupra executivului. Victor Ponta a intrat în panică când şi-a 
dat seama că va pierde alegerile prezidenţiale în faţa lui Klaus Iohannis şi  i-a ordonat lui Liviu Dragnea să facă orice 
pentru a „convinge” (prin şantaj dacă e nevoie) cât mai mulţi aleşi locali din România să facă campanie electorală 
pentru Victor Ponta. Indiferent de măsurile şi ilegalităţile care le vor implementa în această campanie electorală, PSD 
va pierde alegerile prezidenţiale. 

Reprezentanţii PSD au dorit, prin promovarea acestei ordonanţe, să îşi asigure un avantaj în alegerile ce vor 
urma. Nu şi-au dat seama că ordonanţa lor reprezintă legalizarea unei forme de şantaj la adresa primarilor, cărora li s-
a transmis deja, că fondurile guvernamentale vor fi distribuite doar pe criterii politice. Chiar dacă şi în prezent 
fondurile guvernamentale sunt distribuite pe criterii politice, cel mai recent şi elocvent exemplu fiind repartizarea a 
peste 80% din microbuzele şcolare către localităţi cu primari PSD, Liviu Dragnea doreşte ca toate fondurile publice 
să fie distribuite reprezentanţilor PSD, pentru a intra ulterior sub controlul camarilei sale financiare. Adoptarea unei 
ordonanţe de urgenţă prin care aleşii locali pot să îşi schimbe partidul din partea căruia au candidat în alegeri, 
reprezintă legalizarea unei forme de şantaj, obiectul acestui delict fiind fondurile publice. Le atrag atenţia celor de la 
PSD că dacă vor continua cu acest demers vor trebui să se supună rigorilor legilor penale şi am solicitat deja public 
ca DNA să se autosesizeze.  

Fac un ultim apel la raţiune şi consecvenţă, reamintindu-i lui Liviu Dragnea că, atunci când era în opoziţie, a 
militat pentru extinderea prevederilor legate de stopare a migraţiei politice, acest fenomen nociv care afectează grav 
opinia cetăţenilor exprimată la urne şi care permite perpetuarea unui stil de a face politică bazat pe servilism, 
clientelism şi şantaj. Prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă, Liviu Dragnea nu face altceva decât să continue 
politica Elenei Udrea de a aloca fondurile publice pe criterii politice, ridicând clientelismul politic şi şantajul 
fondurilor guvernamentale la rang de artă. 

Şi mai este un pericol: dacă această Ordonanţă de Urgenţă va ajunge pe masa Curţii Constituţionale, ea va fi 
declarată neconstituţională, fără nici o urmă de îndoială. În condiţiile în care vor exista aleşi locali, fie că vorbim de 
primari, consilieri locali sau judeţeni, care îşi vor schimba partidul pe lista căruia au candidat în alegeri şi după ce 
această ordonanţă va fi declarată neconstituţională, îşi vor pierde automat mandatul. Îi atenţionez pe toţi aleşii locali, 
indiferent de partidul din care fac parte, să nu facă această greşeală şi să cadă în capcana lui Ponta şi Dragnea, pentru 
că îşi vor face singuri probleme. 

 
Deputat 

Cristian Buican 
 

*** 
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 În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la una din temele cele mai importante 

ale acestei toamne, şi anume modul în care partidul stat, PSD, va încerca, cu ajutorul unor aşazişi adversari, să forţeze 
câştigarea alegerilor prezidenţiale, în turul al II-lea de scrutin.  

 În momentul de faţă, orice sondaj de opinie, fie că este realizat, în secret, de către PSD şi aliaţii 
acestora, fie că este întocmit de către o entitate independentă de interesele politice, arată câteva lucruri clare. Mai 
ales, dacă facem trimitere şi la ultimul scrutin, respectiv alegerile europene pentru desemnarea reprezentanţilor 
României în Parlamentul European, este evident că Victor Ponta, cu toată maşinăria de partid şi de stat pusă în slujba 
sa, nu poate lua mai mult de 37-38% din voturi. Acesta este deja la un nivel de saturaţie electorală şi, aşa cum arată 
cercetările sociologice, preşedintele PSD nu mai poate urca. Deja se află în limita scorului pe care partidul i-l pune la 
dispoziţie, ceea ce înseamnă că potenţialul său de creştere este anulat de imaginea reală a lui Ponta în societate. Altfel 
spus, în afara electoratului captiv al PSD, al electoratului tradiţional, mai mult sau mai puţin constrâns pentru a 
acorda votul partidului stat, oamenii s-au lămurit cine este Victor Ponta. Discipolul lui Adrian Năstase, mai predispus 
la corupţie, la a eluda legile ţării, mai dornic să acapareze instituţii sau domenii aflate în afara sferei sale de influenţă 
şi, mai ales, mai nepăsător faţă de problemele reale ale României, faţă de imaginea ţării în exterior şi faţă de statul de 
drept.  

 În aceste condiţii, niciun viitor preşedinte nu poate accesa cea mai înaltă funcţie în stat fără a aduna 
un număr minim de cinci milioane de voturi din cele 10 milioane de cetăţeni cât se vor prezenta la urne. Şi la 
alegerile din 2004, şi la cele din 2009, acesta a fost numărul de români care au participat la alegerea preşedintelui, 
motivul fiind însemnătatea pe care oamenii o acordă acestui scrutin. Nu numai pentru că ele desemnează, în mod 
natural, reprezentarea celei mai notorii şi mai profunde funcţii în stat, dar mai ales pentru că românii ştiu că, de 25 de 
ani, aşa cum este construit sistemul politic democratic post-decembrist, alegerea preşedintelui personifică şi 
transformă întreg sistemul politic. Alegerea preşedintelui schimbă sistemul, pentru 5 sau 10 ani, după chipul şi 
asemănarea celui care se află în fruntea statului. 

 Iar marea problemă, disprarea PSD pleacă tocmai din acest neajuns. PSD nu a avut un candidat 
puternic la cea mai înaltă funcţie în stat, un om pe care să-l propună pentru palatul Cotroceni, aşa cum am făcut noi 
cu Klaus Iohannis. Pentru că PSD nu a fost niciodată un partid liber. Libertatea în partidul stat este sinonimă cu 
garanţia că cel ajuns pe scaunul de preşedinte nu va deveni vreodată cu adevărat liber, descătuşat de tarele vieţii de 
partid sau complet străin de jocurile de culise din partide, guvern, parlament. Iar PSD, având aceste metehne şi 
condiţii, l-a ales pe Ponta cu acest risc. Pentru PSD, riscul de a pierde prezidenţialele este mai mic în raport cu riscul 
de a trimite la Cotroceni un om care ar putea chiar să fie un preşedinte independent, mediator, integrator, un factor de 
echilibru între stat şi societate, între puterile statului şi instituţii, aşa cum spune şi legea fundamentală.  

 Un alt lucru pe care îl arată sondajele de opinie, este, fără doar şi poate, raportul dintre locul I şi locul 
II care se subţiază pe lună ce trece, ajungând ca diferenţa să fie chiar în limita marjei de eroare ale acestor cercetări.  
Klaus Iohannis a recuperat imens, practic a reuşit să comprime circa un an, adică exact termenul de la care, de obicei, 
un prezindenţiabil porneşte în lupta pentru Palatul Cotroceni. Toate aceste fenomene au creat un o stare de nelinişte 
în laboratoarele PSD. Acestea sunt şi cauzele pentru care în ultimele două luni, am văzut puse în practică lucruri 
despre care nimeni nu vorbea sau nu le imagina. Nici măcar la PSD. Amintesc de ordonanţa 45 (încercarea PSD de a 
schimba legea de alegere a preşedintelui pentru generarea mecanismului de fraudare a alegerilor), ordonanţa 55 
(privind migraţia aleşilor locali fără a–şi pierde mandatul) , dar şi de ordonanţa 49 (care, prin modificarea a aproape 
100 de articole din legea educaţiei, încearcă să fure voturile celor care au picat bacalaureatul în acest an şi în anii 
trecuţi). Aceste măsuri de control şi de avarie nu fac altceva să pună şi mai multă presiune pe Victor Ponta, care 
devine astfel, simbolic şi faptic, mai puţin important decât însăşi sistemul. El trece astfel în plan secund, iar propriul 
partid îl descalifică pentru că nu mai mizează pe capacitatea sa de a aduce acel milion de voturi din afara electoratului 
captiv PSD, ci pune înaintea sa maşinăria de fraudat alegerile. Mesajul este: „Ne-am lămurit, nu eşti în stare, punem 
în funcţiune ceea ce ştim cel mai bine, aparatul de fraudat în masă”. 

 Cu toate aceste lucruri, nici măcar aşa, victoria nu este clără, nu este previzibilă. Ultimul plan care se 
pune la cale, în aceste zile, în laboratoarele PSD se referă la o manipulare grosolană pregătită pentru turul II al 
alegerilor prezidenţiale. Aşa cum se ştie, candidatura domnului Călin Popescu Tăriceanu la aceste alegeri este ceva 
de domeniul ridicolului. Fără un partid serios în spate, fără nicio tragere de inimă, fără un proiect autentic, fără o 
perspectivă realistă şi, în fond, fără şanse, puţini ar înţelege această mişcare. La prima impresie, ar fi vorba de o 
candidatură tip „iepure”, care să aducă voturi din zona celor care nu sunt convinşi de candidatul unic al dreptei şi care 
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nu ar vota cu Victor Ponta, iar în final, având în vedere că Tăriceanu nu va ajunge în turul II, să dea voturile 
prietenului de nădejde, adică domnului Ponta.  

 Numai că, potrivit ultimelor cercetări din zona PSD, această mişcare nu va avea sorţi de izbândă, iar 
oamenii vor înţelege repede că au fost păcăliţi şi vor sta acasă, refuzând astfel să legitimeze un troc pus la cale cu 
mult timp în urmă. Şi atunci la ce s-au gândit strategii PSD? La cea mai mare manipuare realizată vreodată între cele 
două tururi de scrutin. La o mare minciună, care nu se va finaliza niciodată: desemnarea lui Călin Popescu Tăriceanu 
ca premier, cu promisiunea că, dacă Ponta va ajunge preşedinte, îl numi pe Tăriceanu prim-ministru. Repet, un plan 
ticălos, pentru că obiectivul este ca alegătorii lui Tăriceanu să fie până la capăt convinşi (ora 21), iar ulterior să fie 
totul abandonat. 

 Marea problemă a lui Victor Ponta este acum tocmai PSD: un asemenea anunţ ar demobiliza în turul 
II electoratul PSD, mai ales baronii cu activele şi maşinăriile lor de fraudat voturi, şi care nu concep, aşa cum 
spuneam mai sus, o „defecţiune”, ca un om neverificat să ajungă „stăpân pe resursele partidului”, adică ale României, 
dar aşa gândesc pesediştii. Iar o altă problemă se numeşe Liviu Dragnea. Se ştie că Victor Ponta are un plan cu 
desemnarea lui George Maior (actualul şef al SRI) ca prim-ministru pentru a nu pierde controlul partidului, Maior 
urmând, dacă Ponta câştigă prezidenţialele, să fie foarte repede numit prim-ministru şi apoi să se instaleze la şefia 
partidului. Cele două lucruri sunt nu numai legate, dar orice raţionament pontist nu poate imagina una fără cealaltă. 

 Aşadar, scenariul PSD este îngreunat de aceşti paşi strategici, dar se pare că şi Călin Popescu 
Tăriceanu nu ar crede o asemenea variantă, fiind păcălit în aceste săptămâni cu intrarea noului său partid la 
guvernare. Pentru că UDMR nu poate fi scos (deh, şi voturile acestora sunt bune pentru PSD şi Ponta în turul II) de 
guvenare, atunci Tăriceanu este acum pe banca de rezerve. Şi nu mai vrea încă o păcăleală. Şi atunci strategii PSD i-
au propus lui Ponta ca să-l convingă pe Tăriceanu să accepte marele plan mincinos, acesta urmând să primească şefia 
Senatului, în continuare. 

 În fine, această manipulare ar fi nu numai unică în istoria post-decembristă, dar ea arată şi modul în 
care PSD a reuşit să cumpere candidaţi, foşti prim-miniştri (Tăriceanu, Ciorbea), să umble la legi fundamentale în 
disperarea sa pentru a câştiga profund ilegitim şi necinstit alegerile. Vinderea unui fost liberal este foarte ruşinoasă. 
Dar acum, transformarea acestuia din urmă într-un soi de obiect de porţelan pus în geam doar în zi de sărbătoare, ar 
depăşi definitiv orice limită a ridicolului şi a raţiunii! 

 
Deputat 

Costel Alexe 
 

*** 
  

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Privesc cu indignare şi revoltă cum exponenţii partidului care se doreşte a fi una cu statul  - PSD - au 

lansat încă un atac împotriva statului de drept pe care, după câte se pare, şi-au propus să îl decimeze.  
Ordonanţa prin care li se acorda primarilor, preşedinţiilor de consilii judeţene, consilierilor judeţeni şi celor 

locali un termen de 45 de zile în care să-şi aleagă partidul în care vor să-şi continue cariera politică reprezintă o 
formă de legiferare a şantajului politic la care sunt supuşi aleşii locali de către administraţia centrală.  

 În această situaţie critică, trebuie să ne îndreptăm atenţia spre voinţa cetăţenilor care au votat şi să 
lăsăm la o parte calculul referitor la ce partide sau alianţe ar avea mai mult sau mai puţin de câştigat de pe urma 
acestei măsuri. Cetăţenii sunt primii înşelaţi pentru că, în multe cazuri, votul lor este distorsionat prin schimbarea 
majorităţilor politice.  

 Victor Ponta nu a cedat în faţa niciunui argument. Opoziţia a organizat proteste, a sesizat Comisia de 
la Veneţia, Comisia Europeană şi foruri ale Parlamentului European, organizaţii din societatea civilă au semnat 
petiţii, ambasadele Statelor Unite ale Americii şi Marii Britanii şi-au făcut publice poziţiile prin care solicitau să nu 
fie emis un asemenea act. Chiar partenerul de coaliţie a lui Victor Ponta, UDMR, a argumentat că o astfel de măsură 
nu-şi are rostul. Cu toate acestea, Victor Ponta a sfidat pe toată lumea şi a declarat că-şi asumă responsabilitatea 
politică pentru acest act normativ.  

 Este drept că migraţia politică reprezintă o problemă gravă a funcţionării democratice a statului. Dar 
ea nu poate fi rezolvată prin perioade ”de graţie politică” în care să intrăm cu o anumită configuraţie politică la nivel 
naţional, iar la finalul ei, să avem o cu totul altă configuraţie. Spun ”perioade” şi nu ”perioadă” pentru că măsura va 
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crea un precedent care va putea fi utilizat ulterior ca motivaţie pentru noi ”perioade de graţie politică” care vor 
apărea, deloc surprinzător în preajma altor scrutine electorale.  

 Este nevoie de ”limpezirea unei situaţii care există în fapt”, cum declară vicepremierul Liviu 
Dragnea? Desigur. Dar ea se poate face, cu onestitate, într-un singur fel: prin demisia aleşilor care nu mai reprezintă 
”în fapt” partidul pentru care au candidat când au fost aleşi şi organizarea de alegeri anticipate – în cazul primarilor şi 
al preşedinţilor de Consilii judeţene, sau validarea următorilor candidaţi de pe liste în cazul consilierilor judeţeni sau 
locali. 

 În aceste condiţii, solicit premierului Victor Ponta să retragă imediat Ordonanţa de Urgenţă privind 
migraţia primarilor şi să ceară scuze românilor pentru abuzul înfăptuit. 

 
Deputat 

Florin  Alexandru Alexe 
 

*** 
 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 Prin declaraţia mea politică de astăzi susţin şi continui declaraţia politică a colegei mele de partid şi 

de generaţie, Cristina Pocora. Colega mea a vorbit despre lipsa oricăror măsuri de susţinere a tinerilor, cu accent pe 
lipsa măsurilor pentru crearea de locuri de muncă dedicate acestora. Eu am să vorbesc despre ruptura din ce în ce mai 
adâncă între tineri şi sistem.  

 Orice societate este construită pe un schelet instituţional care, împreună cu practicile de guvernare – 
şi aici mă refer la sensul larg al guvernării, în care includ toate puterile centrale: parlament, preşedinţie, guvern şi 
puterile locale: primăriile, consiliile judeţene şi consiliile locale – defineşte sistemul unei societăţi. Totalitarismul este 
sistemul societăţilor închise, la fel cum democraţia este sistemul societăţilor deschise.  

 Pentru ca o ţară să funcţioneze şi să prospere, cetăţenii ei trebuie să fie ataşaţi sistemului, să se 
regăsească în practicile guvernamentale ale acestuia, să se simtă protejat şi susţinut de autorităţi. Dacă, din  contră, 
cetăţenii simt că sistemul funcţionează doar în beneficiul celor care ”sunt la butoane”, că dispreţul autorităţilor 
depăşeşte capacitatea de a fi umil a poporului, că prosperitatea se ”învârte” doar în cercuri înalte, cetăţenii vor fi 
tentaţi şi vor reuşi să fenteze sistemul, să se îndepărteză cât mai mult de resorturile guvernamentale, de 
reglementările legale şi să renunţe la aspiraţiile bazate pe o posibilă susţinere din partea autorităţilor. În felul acesta, 
se creează un sistem paralel bazat pe corupţie şi evaziune, care cuprinde toate aspectele societăţii: sistemul de 
sănătate: de la mica şpagă la licitaţii trucate, sistemul de educaţie, de la ora de meditaţii până la studenţi fără 
bacalaureat, sistemul economic de la o factură falsă la evaziuni care ajung şi la câteva procente din PIB-ul României 
ş.a.m.d.. 

 Referindu-mă doar ca tineri, şi aici includ şi copiii, este stupefiant cât de profundă este ruptura dintre 
aceştia şi sistem. În opinia mea, ruptura faţă de sistem a populaţiei de până la 35 de ani este mult mai gravă decât a 
celor trecuţi de această vârstă pentru simplu motiv că, din acest moment T0, ei vor fi mai mult timp ”prezentul” 
societăţii decât cei cu vârste mai înaintate. 

 Aşadar, ce le oferă statul român acestora care sunt, în acelaşi timp, prezentul şi viitorul României.  
 Pentru nou-născuţi avem un concediu parental plafonat la limita superioară şi minim garantat la nivel 

inferior cu o sumă care este aproape cât salariu minim pe economie. Altfel spus, familiile cu venituri şi educaţie peste 
medie sunt dezavantajate în faţa acelora care trăiesc la un nivel apropiat de sărăcie sau chiar sub acest nivel. Alocaţia 
pentru copiii până la 2 ani (sau 3 ani pentru cei cu handicap) este 200 lei / lună. Rezultatul? Scăderea generală a 
natalităţii, răspândirea sărăciei, copii părăsiţi în maternităţi de mamele lor şi lăsaţi la mila asistentelor de către 
autorităţi care nu au capacitatea de a prelua aceşti copii şi a-i plasa la asistenţi maternali sau în instituţii de ajutorare. 

 Pentru copiii cu vârste între 2-18 ani alocaţia este 42 de lei. Da, aţi auzit bine, 42 de lei. Mai grav, 
pentru copiii cu handicap între 3-18 ani alocaţia este 84 de lei. Rezultatul? Abandonul şcolar peste media UE – 1 din 
5 copii renunţă la şcoală - cu o foarte uşoară tendinţă de scădere datorată programelor implementate de organizaţii 
non-guvernamentale cu fonduri la fel de non-guvernamentale. Cifrele oficiale vorbesc de 100.000 de copii şi 
adolescenţi care nu sunt înscrişi la şcoală, dar UNICEF consideră că ar fi mult mai mulţi. Efortul statului în această 
privinţă se limitează la programul cornul şi laptele, pe care copiii din Bucureşti îl folosesc ca să aibă cu ce arunca 
unul în altul în clase, iar copiilor din localităţile rurale le este de un prea insignifiant ajutor.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2014  
săptămâna  8- 12  septembrie   2014  

 

  

54

 Copiii care ajung, totuşi la liceu, de la cel mai conştiincios până la cel mai delăsător, au deasupra 
capului sabia bacalaureatului. De ce trebuie ca toţi copiii care trec de ciclul gimnazial să facă liceul? De ce nu facem 
şcoli vocaţionale, de meserii, de arte, în care copiii să-şi urmeze chemarea? De ce îi vrem pe toţi pe patul lui Procust? 
Grea întrebare! 

 Dar, iată că, de anul acesta, sabia nu mai taie! Elevii care n-au luat bacalaureatul se pot înscrie la 
facultate. Universităţile particulare s-au pregătit rapid şi îi aşteapta cu porţile deschise. Şi se pare că înghesuiala este 
mare. Chiar o statistică pe piaţa imobiliară din Bucureşti arăta că preţurile chiriilor pentru garsoniere şi apartamente 
cu două camera a crescut din mai până în septembrie cu 20% - fapt fără precedent – motivaţia cea mai importantă 
fiind cererea din partea tinerilor studenţi.  

 Chiar şi aşa, ponderea absolvenţilor de studii superioare în categoria de vârstă 30 – 34 de ani este, în 
Romania de aprox. 20%, faţă de media UE care este de aprox. 35%, conform Eurostat. Pentru studenţi ce oferă 
sistemul? Burse din fonduri europene? Stagii de practică considerate vechime în muncă? Parteneriate internaţionale? 
Da de unde? Blocaje, biblioteci prăfuite, imposibilitatea de a accesa baze de date internaţionale, învăţământ relative 
asemănător cu cel din secolul trecut. 

 Pentru cei care au terminat facultatea, sau şi-au luat doar BAC-ul şi vor să se apuce de muncă, ce 
oferă Guvernul? 40%! 40% e vreun bonus pentru companii la angajarea tinerilor sau cumva contribuţia statului la 
iniţierea unei afaceri? Nu! 40% este rata şomajului în rândul tinerilor. Este incapacitatea Guvernului de a face ceva 
pentru deblocarea economiei, pentru aducerea ei în realitatea secolului XIX.  

 În schimb, Guvernul are timp să inventeze cele mai aberante proiecte posibile. Noua jucărie a 
ministrului pentru fonduri europene, Eugen Teodorovici, este un proiect prin care vrea să dea bani românilor plecaţi 
afară ca să îşi descidă o afacere. Unde? Pai afară, în ţările în care stau! Singura condiţie e să-şi facă sediul firmei în 
România, că a auzit el, domnul Teodorovici că statul român câştigă din taxa de timbre. Adică, în loc să ne gândim 
cum să ne întoarcem tinerii acasă, noi ne gândim cum să-i facem plecaţi de tot, ba să-şi ia si familiile cu ei, că tot vor 
prospera pe banii europeni din România şi nu carecumva să mai aibă la cine să trimită bani în ţară.  

 Lăsând la o parte latura financiară, care nu este de neglijat, cum să-I spui unui român, pe faţă, du-te 
afară, că o să-ţi meargă mai bine, îţi dau şi bani, numai să pleci! 

 Se pare că, în mod conştient sau nu, sistemul de guvernare condus de Victor Ponta se erodează 
singur. Se delimitează de tot ce ar putea fi valoare, performanţă, dreaptă-judecată, chiar patriotism. Iar prin această 
prăpastie pe care o deschide, din ce în ce mai larg, între popor şi sistem, cu precădere între tineri şi sistem, Victor 
Ponta conduce societatea românească către închiderea în sine, sărăcie, corupţie. Oare, mai suntem o democraţie? 

 
Deputat 

Florin Alexandru Alexe 
 

*** 
 

Vrerea lui Ponta: Din 2 septembrie a început târguiala pe votul românilor! 
 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
 
Ordonanţa de urgenţă, recent adoptată de Cabinetul Ponta, prin care se legiferează migraţia politică în 

administraţia publică locală mă duce cu gândul la perioada transferurilor din campionatul intern de fotbal. 
Domnul Victor Ponta şi domnul Liviu Dragnea au deschis sezonul de transferuri în administraţia publică 

locală, pentru 45 de zile începând cu 2 septembrie!  Poate cei doi domni au uitat că sunt membrii unui Guvern, într-o 
ţară europeană şi democratică şi nu impresari de fotbal.  

Constat cu regret că PSD-ul condus de Victor Ponta nu este cu nimic mai prejos decât PSD-ul anilor 1990, 
când haosul legislativ era întreţinut cu bună-ştiinţă, când acte normative erau emise cu dedicaţie, şi pentru o jumătate 
de oră, tocmai pentru a se crea avantaje  unor grupuri de interese oculte. 

Acum, interesul electoral îi dictează domnul Ponta şi acoliţilor săi să introducă această derogare de 45 de zile 
pentru aleşii locali. De ce 45 şi nu 10 cum anunţa iniţial domnul Dragnea? Oare din disperare că veţi pierde alegerile 
prezidenţiale, din neîncredere că partidul şi aliaţii de conjunctură nu vă vor susţine (e greu să construiesti încrederea 
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între oameni cu probleme de caracter)? Sau pentru că aveţi nevoie de mai mult timp să exercitaţi presiuni asupra 
aleşilor locali? 

Probabil amândouă variantele. 
Dar mai trădează ceva acest comportament abuziv şi anume, disponbilitatea de a încălca orice lege, orice 

regulament pentru a vă atinge obiectivul. Doar nu puteti lăsa “un fleac”, cum este statul de drept, să stea în calea setei 
dumneavoastră de putere!  

Îngrijorarea este mult mai profundă, când mă gândesc că ar mai putea urma şi alte acte normative, emise 
pentru a suspenda o lege sau pentru a acorda derogări în alte domenii.  

Îi cer public domnului premier, Victor Ponta, să anunţe acum, înaintea alegerilor prezidenţiale ce alte bombe 
legislative le pregăteşte românilor după campania electorală.  

Renunţarea la cota unică de 16% se află oare pe agenda ascunsă a prezidenţiabilului Victor Ponta?  
Constat că abuzurile de putere  ale regimului Ponta sunt tot mai dese, iar perpetuarea lor prin promovarea 

unor astfel de acte normative riscă să pună serios sub semnul întrebării parcusul european al ţării noastre. 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Bogdan Tîmpău 

 
*** 

Strategia de descentralizare în turism, un document care nu rezolvă nici una dintre problemele reale ale 
turismului 

 
Stimaţi colegi parlamentari, 
Recent Guvernul prin Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri sI Turism a publicat Strategia de 

descentralizare în domeniul Turismului 2014-2016.  
Documentul este deosebit de important pentru că tratează probleme sistemice ale unui domeniu în care s-au 

investit/cheltuit foarte mulţi bani în ultimii 4 ani, atât din fonduri europene cât şi din bugetul naţional. Este vorba de 
cheltuielile efectuate pentru promovarea imaginii României ca destinaţie turistică importantă în Europa  precum şi 
pentru promovarea în interiorul ţării a diferitelor destinaţii deosebite, mai puţin cunoscute turiştilor români.  

Incă de la început, documentul specifică că „în procesul de descentralizare competenţele şi atribuţiile privind 
elaborarea politiclor şi strategiilor naţionale, reglementarea, monitorizarea. controlul şi inspecţia vor fi în continuare 
exercitate de către autoritatea publică, respectiv ANT.”  

Totodată, în capitolul VII al Strategiei sunt enumerate problemele identificate atât în activitatea ANT cât şi în 
domeniul turismului în general, probleme care sunt reale şi deloc minore, arătându-se astfel cauzele care duc la 
disfunctionalităţi importante în desfăşurarea activităţilor din turism, cu impact asupra eficienţei cheltuirii fondurilor 
investite, asupra numărului de turişti atraşi şi a calităţii serviciilor.  

Cauza fundamentală care rezultă din analiza documentului în legătură cu problemele enumerate în capitolul 
VII este lipsa de resurse umane şi materiale la nivelul ANT, precum şi slaba capacitate administrativă a structurilor, 
foarte firave dealtfel, din teritoriu. De aceea, soluţia paleativă propusă în document este descentralizarea la nivelul 
UAT judeţene a următoarelor activităţi :  

- Certificatele de clasificare structuri de cazare şi alimentaţie publică 
- Certificate de omologare pentru pârtii şi trasee montane  
- Autorizaţii plaje şi agrement nautic  
- Eliberare avize de specialitate pentru construcţii în zone turistice şi brevete turism  
In aceste condiţii, ANT îşi propune să controleze doar legalitatea acordării documentelor sus menţionate de 

către structurile judeţene nou constituite, pe baza unor norme teoretic unitare ce urmează a fi elaborate şi 
implementate. Este clar însă că va fi imposibilă armonizarea între UAT-uri a modalităţii de aplicare a acestor norme, 
mai ales în condiţiile în care acestea nu au în prezent angajat personal de specialitate. Vom fi astfel practic în situaţia 
ca hoteluri cu aceleaşi dotări şi acelaşi confort să fie posibil clasificate diferit în judeţe diferite, sau interesul politic 
local să fie predominant atunci când se pune problema avizării sau nu a unor constucţii în zone turistice.  

Despre modalitatea de rezolvare a restului de probleme identificate de strategie şi rămase neadresate nu se 
spune nimic, majoritatea acestora având ca punct de pornire al unei eventuale soluţionări creşterea gradului de 
profesionalism al celor care elaborează şi mai ales implementează strategii, caracterul unitar al actului de avizare şi 
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control şi nu în ultimul rând alocarea de resurse la nivel central in vederea dezvoltării parteneriatelor public- private 
pe principiul „win-win” şi a armonizării şi coerenţei strategiilor de marketing, aflate acum într-o stare de haos . 

Autorităţile judeţene pot avea un rol important şi ele în diseminarea in teritoriu a unor informaţii primite de la 
ANT, pe modelul APDRP sau APIA, inclusiv în susţinerea şi promovarea la nivel central a unor proiecte strategice, 
urmărirea privatizărilor din turism, realizarea de obiective de infrastructură necesare turismului, dar nu trebuie să 
substituie in felul descris în strategie rolului determinant al ANT privind activităţi cheie cum ar fi clasificarea sau 
avizarea. 

Deputat 
Răzvan Mironescu 

 
*** 

Stimaţi colegi, 
Pentru că vine campania electorală, premierul Ponta a devenit dintr-o dată interesat de problemele cu care se 

confruntă diversele categorii sociale din România. Astfel, s-a gândit ca pentru un număr  important de pensionari, 
mame şi funcţionari publici să propună amnistia fiscală pentru sumele obţinute ilegal, din cauza incompetenţei unor 
funcţionari publici. De asemenea, pentru cei care deja au returnat aceste sume, există propunerea ca aceştia să 
primească banii înapoi, începând cu 1 ianuarie 2015, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani calendaristici, prin plăţi anuale 
egale. 

Aceste propuneri au fost discutate şi adoptate în cadrul Comisiei pentru muncă din Camera Deputaţilor, al 
cărei membru sunt, şi, cu acestă ocazie, am ridicat problema legată de termenul de returnare a acestor sume, 5 ani 
fiind un termen fantasmagoric, după opinia mea, mai ales pentru pensionari.  

Să nu uităm, stimaţi colegi, faptul că, în comparaţie cu funcţionarii publici şi cu mamele, care au un venit 
decent pentru cele necesare lunar, pensionarii, această categorie în mare parte defavorizată şi uitată în România, abia 
reuşesc să-şi asigure  un trai decent, să-şi cumpere hrana de zi cu zi, medicamentele sau să-şi plătească întreţinerea. 
Mai mult, cu părere de rău o spun,  cred că Guvernul Ponta ar trebui să ia în calcul şi faptul că mulţi dintre cei 50.000 
de pensionari, care ar trebui să primească banii respectivi,  este posibil sa nu mai fie în viaţă peste 5 ani, deci să nu se 
mai poată bucura de dreptul lor. 

Acesta este motivul pentru care în cadrul dezbaterilor din comisie am propus, alături de colegii mei liberali,  
un amendament care viza ca aceşti bani să fie restituiţi integral, măcar pensionarilor, această categorie mai sensibilă 
decât celelalte două, efortul bugetar nefiind exagerat, deoarece este vorba de numai 350 milioane lei. Aşa cum statul 
a putut să recupereze aceste sume integral, mi se pare firesc şi corect să-i şi înapoieze la fel. Din păcate, 
reprezentanţii Guvernului s-au facut că nu înţeleg importanţa acestei modificări, iar amendamentul a fost respins. 

Acest tip de comportament demonstrează limpede faptul că acest guvern nu doreşte decât să se folosescă de 
aceste categorii sociale în scop electoral, doar până se termină campania în care şi Premierul Ponta este candidat, 
fiind evident că nici dumnealui, nici miniştrii săi nu sunt cu adevărat interesaţi de soarta acestor oameni. Consider că 
aceste măsuri ar fi  benefice doar dacă termenul de aplicare ar fi mai rapid, iar banii ar fi returnaţi integral, într-un 
termen rezonabil. Însă, temerea mea este că acestea sunt, din nou, doar alte promisiuni de campanie electorală, iar 
Guvernul Ponta va da nişte bani doar pe hârtie, putând lua ulterior, după campanie, orice alte decizii controversate 
până la data de 1 ianuarie 2015, când aceste măsuri ar urma să intre în vigoare. 

 
Deputat 

Daniel Iane 
 

*** 
 

Parlamentarii PNL şi PDL susţin prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere 
 

Stimaţi colegi, 
Deşi Guvernul Ponta şi parlamentarii Puterii actuale s-au opus vehement, în sesiunea parlamentară trecută, 

adoptării iniţiativei legislative liberale privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere, ACL a hotărât să 
susţină în continuare acest proiect.  
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În acest sens, după ce această propunere legislativă a fost respinsă pe 8 aprilie 2014, prin votul majorităţii 
controlate de PSD, noi am decis reluarea demersului nostru parlamentar în această sesiune, prin depunerea din nou, în 
această săptămână, a Iniţiativei ”Prima intabulare”, care este semnată de majoritatea parlamentarilor PNL �i PDL.  

Noi, parlamentarii ACL, considerăm că Proiectul legislativ este absolut necesar deoarece va permite 
facilitarea intabulării terenurilor agricole şi forestiere, folosind cu prioritate resurse financiare din accesarea 
fondurilor europene aferente exerciţiului bugetar 2014-2020.  

 Mai mult decât atât, precizăm faptul că sumele necesare vor putea fi suplimentate cu fonduri proprii ale 
Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau cu alte fonduri bugetare naţionale.  

 De asemenea, este foarte important de menţionat şi faptul că,  la prima intabulare, proprietarii nu vor suporta 
niciun cost, nicio taxă sau nicio cheltuială, indiferent de natura lor. 

Mai trebuie spus şi faptul că în prezent, mediul rural se confruntă cu un mare număr de proprietari care nu au 
resursele necesare pentru a susţine costurile generate de lucrările cadastrale, iar fărâmiţarea terenurilor este una dintre 
marile probleme ale economiei agricole.  

Din păcate, în acest moment, în România asistăm la un paradox: la nivelul actual al imobilităţii tranzacţiilor 
în domeniul agricol, costurile generate de lucrările cadastrale sunt, uneori, mai mari decât valoarea de tranzacţionare 
a terenurilor respective. 

Suntem convinşi că adoptarea iniţiativei respective va rezolve un blocaj pe piaţa imobiliară având în vedere 
că, în prezent, aceste terenuri neintabulate nu pot fi tranzacţionate, iar proprietarii care le deţin, dar nu fac agricultură 
- poate le-au moştenit, sau au făcut o investiţie imobiliară la un moment dat - vor avea posibilitatea de a reda aceste 
terenuri agriculturii româneşti.  

 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 

 
Suspendarea unei legi în vigoare, un abuz de putere al Guvernului Ponta fără recedent în România post-

decembristă 
 

Stimaţi colegi, 
  
Dacă ne întoarcem în timp, în perioada 2000-2004, acele vremuri în care democraţia românească devenise 

mai mult decât fragilă, putem cu surprindere constata că nici măcar Guvernul Năstase, cel care a rămas în istorie 
catalogat drept cel mai abuziv guvern, cel care a reuşit performanţa, negativă, evident, de a controla aproape toată 
mass-media de la acea vreme, dar şi cel care a practicat şi încurajat traseismul în masă şi a negociat şi a cumpărat 
aleşi locali şi parlamentari, la vedere, ca la tarabă, totuşi nu a îndrăznit să suspende o lege în vigoare pentru a-şi pune 
în aplicare un plan electoral! 

Iată că astăzi, în România anului 2014, o ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO, prin adoptarea OUG 
55/2014, ordonanţă prin care se suspendă pentru 45 de zile o lege aflată în vigoare pentru a putea da astfel liber 
migraţiei aleşilor locali, Guvernul Ponta îndrăzneşte să anuleze democraţia şi să dicteze după legea bunului său plac!  

Printr-un asemenea abuz nemaiîntâlnit în vreo altă ţară europeană, acest demers anticonstituţional şi profund 
antidemocratic demonstrează foarte clar faptul că premierul Ponta devine chiar mai abuziv decât tutorele său politic, 
Adrian Năstase, anulând o lege, în plină precampanie electorală, pentru a putea licita aleşii locali la mercato-ul 
PSD&Co, asigurându-şi astfel voturile necesare la alegerile prezidenţiale. 

Cum poate un guvern să suspende prevederile unei legi care afectează în mod categoric regimul instituţiilor 
fundamentale ale statului, încălcând într-un mod atât de flagrant Legea fundamentală? Oare nu este suficient de 
limpede ceea ce se precizează în articolul 115, alineatul (6) din Constituţia României în care se stipulează foarte clar 
faptul că: "Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul 
instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile 
electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică" ?! 

 Alianţa Creştin-Liberală consideră că asemenea abuzuri trebuie de urgenţă stopate în România şi va 
utiliza toate mijloacele democratice pe care le are la dispozi�ie pentru a opri încercările repetate ale Guvernului 
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Ponta de a frauda alegerile preziden�iale care urmează în această toamnă. Printre demersurile deja întreprinse de 
membrii ACL se numără contestarea OUG 55/2014 în contencios administrativ şi la Avocatul Poporului şi 
informarea partenerilor externi, precum şi a Comisiei de la Veneţia, asupra derapajelor şi abuzurilor Guvernului 
Ponta. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai Donţu 

 
*** 

 
Traseismul politic, un act profund nedemocratic! 

 
Adoptarea Ordonanței de urgență a guvernului Ponta, prin care este legiferată migrația politică a aleșilor 

locali,  reprezintă un atac la esența autonomiei locale și la esența pluripartidismului în România.  
Alianța Creștin-Liberală consideră că este inadmisibil să oferi o derogare de la legea care interzice traseismul 

politic doar pentru că PMP și Elena Udrea sau Călin Popescu Tăriceanu au nevoie de primari în campania electorală.  
În 2006 a fost adoptat un cadru normativ care a interzis migrația aleșilor locali, ceea ce a condus la o 

însănătoșire a mediului politic și a administraţiei locale. Prin adoptarea OUG, toate beneficiile legii din 2006 sunt 
anulate, aceasta doar pentru a servi interesele de moment ale lui Victor Ponta. 

Este cunoscut faptul că PSD este cel mai corupt partid, iar în momentul în care nu mai au voturi și se 
regăsesc în incapacitatea de a mai fura, trebuie să găsească alte mijloace prin care să contracareze incompetența 
premierului Victor Ponta. 

Ordonanţa prin care vrea ca primarii să poată schimba partidul, după ce au fost aleși, întoarce România în 
trecut cu 14 ani, când partidul-stat, PSD, prin presiuni și șantaj, racola primari de la partidele aflate în opoziție. 

 Potrivit statisticilor din acea perioadă, PSD a preluat aproximativ 900 de primari de la formațiunile din 
opoziţie, de la independenţi şi de la partidele neparlamentare. De fapt, prin racolări, PSD aproape și-a dublat numărul 
de primari (85,8%). 

Prin introducerea unei perioade de 45 de zile în care primarii să aibă ”liber” la migrație, PSD speră acum în 
avantaje similare, inclusiv prin atragerea de primari la partidele-satelit, UNPR, PC și PLR. 

Liderii grupurilor parlamentare ale Alianței Creștin - Liberale din Camera Deputaților și Senat au înaintat o 
scrisoare ambasadelor statelor Uniunii Europene și ambasadei SUA, prin care denunță intenția abuzivă și 
nedemocratică a Guvernului Ponta de a legaliza pentru o scurtă perioadă migrația politică a aleșilor locali. 

Ambasada SUA a transmis deja un semnal clar la adresa Guvernului Ponta. ”Am auzit argumente pro şi 
contra ordonanţei propuse cu privire la aleşii locali. Suntem îngrijoraţi în legătură cu momentul ales. Ne-am exprimat 
în trecut îngrijorarea privind legiferarea unor chestiuni complexe prin ordonanţe de urgenţă şi credem că măsurile de 
acest fel ar trebui discutate în cadrul unui proces legislativ deschis şi transparent care permite organizarea unei 
dezbateri la care să poată participa liber toate partidele politice, societatea civilă şi toate părţile interesate”, se arată 
într-o declarație a Ambasadei SUA. 

Membrii PNL și PDL ai Comisiilor juridice din Camera Deputaților și Senat au sesizat Comisia Europeană 
pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia) cu privire la acțiunile întreprinse de 
către Partidul Social Democrat în scopul fraudării alegerilor prezidențiale din acest an și au cerut sprijin pentru 
protejarea sistemului democratic din România. 

ACL avertizează că această ordonanță ar fi o gravă eroare și ar fi un atac la sistemul politic din România. 
Dacă se va adopta acest act normativ, ACL va solicita imediat Avocatului Poporului să sesizeze Curtea 
Constituțională. 

În același timp, ACL va ataca actul normativ în contencios administrativ, cu solicitarea sesizării Curții 
Constituționale și suspendării OUG pentru perioada până la care se vor pronunța judecătorii constituționali. ACL va 
depune plângeri penale și în cazul ordinelor de ministru care vor aloca fonduri primarilor care ar migra la alte partide. 
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Mai devreme sau mai târziu, toți cei care fac abuz de putere vor trebui să suporte rigorile legii.  
Nimeni nu poate eluda la nesfârșit legea! 
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
Parlamentul României trebuie să aibă o poziţie oficială referitoare la situaţia tensionată din Ucraina 

 
       Stimaţi colegi, 
       Având în vedere escaladarea fără precedent a conflictului din Ucraina din ultima perioadă, ţară aflată la 

graniţa de Est a României, precum şi recenta reuniune a statelor membre NATO de la  Newport (Marea Britanie), 
având ca principală temă de discuţii acţiunile Rusiei, acuzată de agresiune militară în Ucraina, cred că se impune de 
urgenţă şi o poziţie oficială a Parlamentului României pe această temă, a tensiunilor dintre cele două ţări. 

      Menţionez faptul că noi, parlamentarii Grupurilor parlamentare ale PNL și PDL, am solicitat încă din 
luna mai organizarea unei ședințe extraordinare în care să fie dezbătută și analizată situația din Ucraina, dar 
conducerile celor două Camere ale Parlamentului nu au luat în considerare această solicitare şi, în consecinţă, nu au 
dat curs nici până acum demersului nostru. 

       Consider că adoptarea unei poziții comune a celor două Camere ale Parlamentului României ar 
reprezenta un semnal clar, dat de către România partenerilor internaționali, prin care își manifestă preocuparea față 
de evenimentele grave care au loc în apropierea graniţelor noastre. 

       Având în vedere proximitatea zonei în care au loc confruntările din Ucraina față de țara noastră, ca 
parlamentar de Suceava consider că protejarea intereselor naționale și de securitate ale României trebuie să fie o 
prioritate zero nu numai pe agenda de discuţii a CSAT, ci şi pe cea a Parlamentului. 

        De asemenea, cred că România înseamnă nu numai românii din interiorul graniţelor sale, ci şi românii 
din oricare alt colţ al lumii, ale căror drepturi şi libertăţi trebuie protejate din toate punctele de vedere!  

În acest sens, cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i proteja pe românii din Ucraina, cea 
de-a doua comunitate ca mărime din această țară, după cea rusă, iar Parlamentul României trebuie să aibă cât mai 
curând o poziţie oficială faţă de situaţia acestora. 

      Cu alte cuvinte, cred că sunt în asentimentul tuturor politicienilor, dar şi al tuturor românilor, când susţin 
faptul că este absolut necesar ca atât România, cât şi instituţiile sale de resort, printre care şi Parlamentul, principalul 
for legislativ, trebuie să aibă o poziție clară și constantă care să susțină inviolabilitatea integrității și suveranității 
teritoriale a Ucrainei şi susţinerea drepturilor românilor, fie ei şi cetăţeni ucraineni. 

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
Cifrele domnului Ponta 

         
Stimaţi colegi, 
 
Victor Ponta vorbeşte mult. Peste tot, de la televiziuni, la mediul online. Vorbeşte despre toate şi despre 

nimic, în acelaşi timp.  
Dar Victor Ponta nu vrea să avem un dialog. Nu vrea să vorbim şi noi. Nu vrea să vorbim despre cifrele 

guvernării sale, nu vrea să vorbim despre viaţa oamenilor şi nu vrea să vorbim despre programul său. Nu vrea, pentru 
că nu are un program şi pentru că nu îl interesează viitorul României. Singurele lucruri care îl atrag şi în care îşi 
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foloseşte toată energia sunt legate de câştigarea puterii totale şi de punerea României la dispoziţia baronilor şi a 
şmecherilor corupţi pe care doreşte să-i graţieze.  

Noi trebuie să vorbim, însă, despre aceste cifre, despre aceste realităţi. Trebuie să le discutăm, să le dezbatem 
şi să propunem măsuri. Pentru că, de la aceste cifre, trebuie pornită orice discuţie despre viitorul Preşedinte al 
României! Trebuie să vorbim despre aceste cifre pentru că, dacă nu o facem, nu vom avea viitor! 

Absenţa politicilor publice în guvernarea PSD şi a lui Victor Ponta, pe orice domeniu, produce efecte 
negative, pe termen mediu şi lung, în rândul cetăţenilor acestei ţări, consider că este oportun ca, săptămânal, să vin în 
faţa dumneavostră pentru a prezenta, printr-o declaraţie politică, cifrele şi statisticile României reale. 

            În cadrul acestui demers parlamentar, doresc să trag un semnal de alarmă asupra lipsei de respect a 
guvenului Ponta faţă de tineri, angajaţi, copii, familie, pensionari, bolnavi, guvern Ponta care are 0 măsuri reale 
pentru protejarea acestor clase sociale. 

Peste 40% şomajul real în rândul tinerilor! 
Subiectul pe care doresc să-l abordez în acestă săptămână este legat de rata şomajului în rândul tinerilor şi 

nemulţumirile pe care care aceştia le au în legătură cu lipsa de respect şi dezinteresul pe care guvernanţii îl afişează 
când vine vorba despre ei, indiferent de profesie sau gradul de pregătire al acestora. 

Din cauza lipsei de politici pentru acestă categorie, prea mulţi dintre tinerii români părăsesc ţara alegând un 
viitor în orice alt loc, mai puţin acasă. Mult prea mulţi dintre tinerii români aleg negarea realităţii înconjuratoare 
refugiindu-se în negura consumului de alcool, sau droguri. Visele, idealurile, speranţele lor se frâng cu dureri mai 
mari şi lasă cicatrici adânci din cauza lipsei de interes a celor responsabili de soarta lor. 

V-aţi asumat, domnilor guvernanţi, integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să 
asigure un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă. V-aţi asumat, de asemenea, crearea unui 
cadru instituţional stimulativ, un mediu economic necesar creării de locuri de muncă şi reducerea ratei şomajului sub 
5%, comparativ cu nivelul anului 2008.  

Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat! 
Avem tot mai mulţi şomeri tineri! 
Astfel, dacă rata şomajului în rândul tinerilor din ţările OECD a ajuns la 15,7%, iar în ţările UE a fost de 

23,4% la începutul lui 2014, cu mici variaţii în ambele cazuri faţă de anul anterior, în România, deşi, anul trecut, rata 
şomajului în rândul tinerilor era sub media europeană, în primul trimestru din 2014 această rată a atins 25,7%. Mai 
mare ca media europeană.  

În concluzie, peste un sfert dintre românii care au rămas fără un loc de muncă au vârste cuprinse între 15 şi 
24 de ani. Aşa arată datele Institutului Naţional de Statistică, iar cei mai mulţi dintre aceştia provin din mediul urban.  

25,7% sunt statistici, cifrele cunoscute, cifrele celor înregistraţi. Dar, după aceste cifre, este un mare hău!  
Când vorbim de România reală, nu România de la televizor prezentată de Victor Ponta, la şomajul statistic, 

se adaugă, conform diferitelor studii si anchete, cei inactivi, cei care au ieşit de sub incidenţa oricărei înregistrări 
statistice sau care nu au fost niciodată. 

Circa 20% dintre tinerii cu vârste între 15 şi 24 de ani se află în situaţia de inactivitate, adică nu figurează ca 
şomeri, nu primesc nici un fel de asistenţă pentru integrare în muncă şi nu sunt vizaţi de politicile active.  

Mai grav decât atât este faptul că 94,3% dintre tinerii aflaţi în inactivitate nu caută un loc de muncă şi nu ar fi 
dispuşi să înceapă lucrul dacă li s-ar oferi un loc de muncă, probabil din cauza nivelului extrem de scăzut de 
salarizare oferită.  

Diferenţa faţă de Uniunea Europeană rămâne la fel de mare şi când vine vorba despre ocuparea locurilor de 
muncă. În România, tinerii sub 24 de ani depăşesc cu greu 20 la sută, în timp ce trei sferturi dintre cei cu vârsta 
cuprinsă între 25 şi 54 de ani ocupă un loc de muncă. 

Datele plasează România ca fiind ţara din UE cu cea mai mare pondere a tinerilor care nu au nicio slujbă şi 
nici nu sunt cuprinşi în vreo formă de şcolarizare. La nivelul UE, în această categorie, sunt 6,8 milioane de tineri din 
categoria 25-29 ani, aceasta însemnând aproximativ 1 din 5 tineri. 

Toate acestea demonstrează lipsa de viziune în conturarea unor politici pentru tineret eficiente.  
Nu aţi întreprins nimic, domnilor guvernanţi, pentru stimularea spiritului de iniţiativă economică al tinerilor 

şi pentru protejarea intereselor acestora într-un mediu economic fragil. Din acestă cauză, aţi reuşit să transformaţi 
acestă categorie în asistaţi sociali! 

Este ruşinos, doamnă ministru Rovana Plumb, că sub mandatul dumneavoastă cifrele demonstează lipsa de 
interes pentru această categorie, aş spune cea mai importantă în ceea ce priveşte viitorul României. Din acest motiv, 
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alegerea tinerilor de a pleca către state care ştiu să le respecte drepturile obţinute, nu ne mai miră. Acestă decizie se 
fundamentează pe încălcarea repetată a contractului social pe care statul îl are cu cetăţenii săi. 

Veţi promite mult, domnule Ponta, în perioada următoare, dat fiind că vine o campanie grea pe care speraţi să 
o câştigaţi! Vrem să vedem, însă, şi fapte care să ajute categoriile socio-profesionale, măsuri cu adevărat benefice 
pentru oameni şi care să nu aibă legătură cu interesul dumneavoastră electoral şi cu legalizarea de metode care să 
încurajeze frauda electorală. 

Cred, stimaţi colegi, că se impune o intervenţie rapidă, în care măsurile din sfera educaţiei şi formării 
profesionale să fie secondate de unele în aria ocupaţională. Cred că generarea unor politici bune pentru tineret este 
mai importantă ca niciodată, starea de ineficienţă impusă de guvernul Ponta ducând într-o imobilitate dăunătoare.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Cristina Pocora 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 
 
 

 
 Iniţiative legislative 
 

Către, 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 
 În conformitate cu prevederile art. 74 alin (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor vă înaintăm alăturat, spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă privind 
instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti. 
 

Iniţiator, 
Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Începând cu 2013, în data de 24 iunie românii sărbătoresc Ziua Universală a Iei tradiţionale româneşti, simbol al 
feminităţii universale. Ia tradiţională, simbol al identităţii şi creativităţii spaţiului românesc, a apărut în atenţia 
publică în anul 1940, când Henry Matisse a pictat tabloul “La Blouse Romaine”, devenind, astfel, un simbol al 
feminităţii universale. De-a lungul timpului, promovarea iei româneşti peste hotare a luat amploare, îndeosebi prin 
contribuţia a numeroase personalităţi autohtone. Printre acestea se numără şi Smaranda Brăescu (1897 – 1948), 
personalitate remarcabilă a paraşutismului mondial şi a aviaţiei româneşti, recunoscută în epocă pentru dragostea faţă 
de portul popular, pe care îl considera cel mai potrivit costum de gală, atât în ţară, cât şi în străinătate. 
Celebrarea Zilei Universale a Iei tradiţionale româneşti a fost propusă, anul trecut, de comunitatea online „La Blouse 
Roumaine” ajungând, ulterior, să fie sărbătorită de românii de pretutindeni pe data de 24 iunie, de Sânziene. Ca 
urmare a acestui demers, în 2013, şase continente, 48 de ţări, 109 localităţi şi 143 de evenimente au marcat această zi 
dedicată nu numai piesei centrale din portul tradiţional românesc, dar şi României şi românilor. Seria a continuat şi în 
anul 2014, când oameni din întreaga lume au purtat ie, dorind să-şi exprime, în acest mod, mândria faţă de valorile 
autentice ale poporului român. 
Prin acest proiect legislativ se urmăreşte declararea zilei de 24 iunie ca Zi Naţională a Iei româneşti, demers prin 
care autorităţile naţionale să facă dovada conştiinţei şi mândriei faţă de tradiţiile româneşti. 
 

LEGE 
Pentru instituirea Zilei Naţionale a Iei Româneşti 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 
Art. 1.- (1) Se instituie ziua de 24 iunie ca Ziua Naţională a Iei Româneşti. 
 
(2) Ziua Naţională a Iei Româneşti poate fi marcată de către autorităţile şi instituţiile publice, de organismele 
neguvernamentale, de reprezentanţele diplomatice ale României, precum şi de către alte instituţii româneşti în 
străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări de promovare a tradiţiilor româneşti, a iei româneşti ca 
fiind port tradiţional românesc. 
Art. 2. – (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi 
desfăşurarea manifestărilor prevăzute la art. 1 alin. (2). 
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(2) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot 
include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători. 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 alineatul (2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 

 
Preşedintele Camerei Deputaţilor  

Valeriu Zgonea 
 

Preşedintele Senatului 
Călin Popescu Tăriceanu 

 
*** 

   
Către, 
Biroul  Permanent al Camerei  Deputaţilor 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm 
spre dezbatere şi adoptare, în procedură de urgenţă, propunerea legislativă pentru modificarea art. 62 lit.a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. 

Iniţiatori, 
Deputat PNL – Nini Săpunaru  
Deputat PDL – Vasile Iliuţă 
Deputat PNL – Dumitru-Verginel Gireadă 
Deputat PNL – Costel Şoptică 
Deputat PNL – George Scarlat 
Senator PNL - Ştefan-Liviu Tomoiagă 

    
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura reglementează conservarea, 

administrarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea şi comercializarea 
produselor obţinute din pescuit şi acvacultură. 

La Capitolul IX „Răspunderi şi sancţiuni” legea sus menţionată prevede la art. 62 lit. a) că „pescuitul 
comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea 
minimă legală” se sancţionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 
90 de zile a permisului, a autorizaţiei sau a licenţei. 

România posedă în acest moment o capacitate de producţie a sectorului piscicol în suprafaţă de 400.000 ha 
de lacuri naturale, inclusiv Delta Dunării. 

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de peşte pe cap de locuitor 3,9 kg/locuitor, 
faţă de 21,5 kg/locuitor în Europa. 

Având în vedere  ceea ce se întâmplă practic în activitatea de pescuit comercial, este imposibil ca în capturile 
obţinute în urma pescuitului să nu rămână şi câteva exemplare sub dimensiunea minimă legală, fără voinţa 
operatorului economic din domeniu. 

În aceste condiţii, sub incidenţa art. 62 lit. a), organele de constatare a faptelor pot suspenda permisul şi 
autorizaţia tuturor operatorilor economici din domeniu când depistează în captură chiar un exemplar de peşte sub 
dimensiunea minimă legală. 

Faţă de cele prezentate, am iniţiat propunerea legislativă, pe care o spunem spre dezbatere şi adoptare 
Parlamentului în procedură de urgenţă.  
 

 
LEGE 
pentru modificarea art. 62 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 

şi acvacultura 
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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
Articol unic. –  Litera a) a articolului 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 

pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„a) pescuitul comercial, reţinerea la bord, transbordarea, descărcarea şi comercializarea resurselor acvatice 
vii sub dimensiunea minimă legală, dacă reprezintă mai mult de 10% din captură;” 

 
Această lege  a fost adoptată  de Camera Deputaţilor în şedinţa  din …… cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) 

din Constituţia României 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 

Ştefan Valeriu ZGONEA 
 

     Această lege  a fost adoptată  de Senat  în şedinţa din …... cu respectarea prevederilor   
art.76 alin.(2) din Constituţia României 

Preşedintele Senatului 
Călin Constantin Anton Popescu TĂRICEANU  

 
  
 Declaraţii politice 

 
 

Şantajul PSD: Lăsaţi primarii să vină la mine! 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Pentru cine încă mai speră că PSD-ul, în ultimii douăzeci şi cinci de ani de la Revoluţie, a făcut cumva vreun 

salt către modernizarea mentalităţilor şi către schimbarea obiceiurilor se înşeală amarnic! Racolări politice cu forţa, 
alocări bugetare prin şantaj şi desconsiderare totală a regulilor statului de drept sunt vechile obiceiuri ale PSD, luate 
în braţe cu mare drag de noua generaţie care conduce acum PSD-ul lui Victor Ponta şi Guvernul României. 

Bani. Bani de la buget. Bani din buzunarele românilor. „În pixul meu stau banii!” spunea un înaintaş şi un 
mentor al actualei generaţii din PSD. Evident că nimeni nu l-a uitat pe baronul Mischie, aşa cum oricine îşi poate da 
seama că Liviu Dragnea utilizează aceleaşi instrumente politice pentru constrângerea edililor locali. Cum, când, pe ce 
criterii şi cu ce obiective distribuie Liviu Dragnea banii publici, banii românilor, pe care i-a dosit sub capitole 
bugetare pompoase, doar domnia sa cunoaşte! Investiţiile publice s-au prăbuşit, România a reintrat în recesiune, însă 
banii de la Ministerul Dezvoltării s-au „evaporat” cu mare viteză şi numai Liviu Dragnea ştie unde şi în buzunare cui! 
Nici un proiect public nu s-a realizat în mai bine de doi ani şi jumătate de guvernare PSD, însă banii au fost cheltuiţi 
în integralitate. Cert este că pentru campania electorală a lui Victor Ponta domnului Dragnea nu i-au mai rămas prea 
mulţi bani în visterie şi se străduie acum, din toate puterile să-i forţeze pe primari să se înscrie în PSD. Cum? Printr-o 
ordonanţă „democratică” de urgenţă!  

Domnule Dragnea. România nu este nici moşia PSD şi nici judeţul Teleorman la o scară mai mare, în care 
dumneavoastră şi noua generaţie de baroni să puneţi în practică orice fel de măsuri care să subordoneze o ţară 
întreagă unui singur partid. Românii au văzut câtă bună guvernare aţi avut la nivelul Teleormanului şi cât de repede 
aţi reuşit să duceţi acest judeţ în topul judeţelor sărace din România.   

România are nevoie de locurile de muncă promise! Nu un milion, aşa cum v-aţi lăudat în precedentele 
campanii electorale! Măcar opriţi-vă să mai produceţi şomeri! România are nevoie de investiţiile publice şi private pe 
care le-aţi nimicit! Pe cele publice le-aţi lăsat fără finanţare, iar pe cele private le-aţi gonit prin aproape 40 de taxe şi 
impozite! România are nevoie de creştere economică şi de un cadru macroeconomic stabil! România nu mai are 
nevoie nici măcar de o zi cu PSD la guvernare! Doi ani şi jumătate cu Victor Ponta la guvernare au dat deja măsura 
incompetenţei şi nocivităţii tinerei generaţii de socialişti. România are nevoie de schimbare, iar aceasta se va produce 
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în scurt timp, odată cu alegerile pentru Preşedintele României. Oricât de mult va încerca Victor Ponta sau Liviu 
Dragnea să vopsească România în roşu, românii îi vor sancţiona cu duritate la urne. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Mao ZePonta – dezastrul unei guvernări de inspiraţie chineză 

 
 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Vă rog să faceţi cu toţii un efort şi să-l convingeţi pe Victor Ponta că România se află geografic pe 

continentul Europa şi nu în Asia, iar din punct de vedere politic şi economic România este membru în Uniunea 
Europeană, membru al NATO şi partener strategic al Statelor Unite. De ce să facem acest efort? Deoarece candidatul 
oficial al PSD la cea mai înaltă funcţie în stat a făcut mai multe vizite în China decât la Bruxelles şi laudă regimul de 
la Beijing mai mult decât a făcut-o Nicolae Ceauşescu în trecut şi decât reuşeşte să o facă presa chineză în prezent. 

 Stimaţi colegi. Faptul că Victor Ponta a eşuat lamentabil la guvernare nu mai este o necunoscută. România a 
intrat în 2014 în recesiune, finanţele publice au fost răvăşite de zeci de taxe care aduc mai puţini bani la buget, iar în 
mediul privat sute de firme îşi închid zilnic porţile şi lasă fără loc de muncă mii de oameni.  

Astfel, Victor Ponta, după ce făcut praf şi pulbere economia, ne spune că are de gând să demoleze şi tot ceea 
ce s-a construit în ani în câmpul politicii externe a României şi că nu-i plac obligaţiile care-i revin ţării noastre din 
calitatea de membru UE şi membru NATO. Credeam cu toţii că după ce, în vara anului 2012, Victor Ponta şi PSD au 
aruncat cu invective la adresa Comisiei Europene, Parlamentului European şi oficialilor europeni, aceştia vor renunţa 
la acest comportament şi vor conştientiza destinul euro-atlantic al României. Nicidecum! M-am convins că trebuie să 
fii cel puţin un naiv incurabil ca să mai speri că Victor Ponta şi PSD nu sunt altceva decât moştenitorii regimului de 
dinainte de 1989!  

După ce astă iarnă Victor Ponta se agăţa de hainele ultimilor dictatori din Asia, pentru a fi şi el prins în poză 
la Jocurile Olimpice de la Soci, acum a început să preaslăvească economiile planificate şi partidele unice de 
guvernământ, care, sincer vorbind, nici măcar lui Ion Iliescu nu i-au fost pe plac!  

„Vin chinezii! Vin cu bani! Fac infrastructură pe miliarde de dolari!” Aşa se scuză Victor Ponta şi Liviu 
Dragnea după ultima excursie inutilă şi chiar periculoasă din China! Da Victore! Vin chinezii, însă nu vin pe gratis! 
Vrei să construieşti autostrăzi pe împrumuturi de miliarde, în vreme ce Uniunea Europeană ne roagă să construim 
aproape pe gratis, prin fondurile nerambursabile! Înainte de a te lăuda cu marile investiţii chineze, ar fi trebuit să te 
întrebi de ce la nivelul statelor membre ale UE, chinezii au fost daţi afară unul câte unul, pentru că făceau construcţii 
de mântuială şi pe bani mulţi. 

Stimaţi colegi. Victor Ponta, acest Mao Zedong al Europei, a demonstrat că se regăseşte mai bine în 
sistemele totalitare decât în democraţie şi iubeşte comunismul asiatic mai mult decât valorile europene. Sper ca 
românii să-i sancţioneze acest comportament în noiembrie, la urne, şi să-i demonstreze pentru ce au murit tinerii în 
stradă, în decembrie 1989. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Ioan Balan 
 

*** 
 

Iohannis face doi paşi înainte cu seriozitate, în timp ce Ponta face şmechereşte un pas înainte şi doi înapoi 
 

ACL are doi potenţiali candidaţi la Preşedinţie foarte valoroşi. ACL l-a desemnat pe Klaus Iohannis, ca 
prima bornă în competiţiile electorale care vor urma. Cătălin Predoiu este candidatul nostru pentru funcţia de 
Premier, a doua bornă în competiţiile electorale. 
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Care sunt beneficiile alegerii lui Klaus Iohannis Preşedintele României? 
Iohannis face doi paşi înainte cu seriozitate, în timp ce Ponta face şmechereşte un pas înainte şi doi înapoi.  
5 argumente: 
1. Profesionalismul dovedit, calmul şi echilibrul abordărilor sociale şi economice ale lui K. Iohannis vor repune 
ţara pe direcţia bună şi vor accelera creşterea calităţii vieţii românilor. 
2. Acurateţea tipic nemţească în atitudinea viitorului Preşedinte al României va fi o schimbare vizibilă şi 
necesară în viaţa politică. De ce avem nevoie de asta? Pentru mai multă seriozitate şi mai multă muncă. Pentru forţa 
unui angajament ferm cu românii, nu pentru păcăleli şi jocuri politice inutile. Pentru continuarea angajamentului ferm 
de luptă împotriva corupţiei. 
3. România condusă de Iohannis îşi va întări relaţiile cu principalul motor al dezvoltării economice şi politice 
europene. România condusă de Iohannis îşi va întări parcursul european al României şi capacitatea de a crea locuri de 
muncă just plătite.  
4. K. Iohannis este susţinut de alianţa dreptei, iar Ponta de alianţa stângii. Alianţa Creştin Liberală are circa 
1600 de primari, iar USD vreo 1300 de primari. Aşadar, românii acordă deja mai multă încredere administratorilor 
locali de dreapta, decât celor de stânga. PSD/USD alocă discreţionar, pe criterii politice, banul public. ACL o va face 
pe criterii juste de dezvoltare.  
5. K. Iohannis va fi Preşedintele tuturor românilor, din ţară şi din străinătate. A transformat Sibiul în capitală 
culturală europeană cu fapte, nu cu vorbe. Ca Preşedinte va putea face din România inima creativităţii europene.  

Îi vom fi suport în acest proiect. PDL, PNL, FC şi IRL, electoratul de dreapta, trag în acelaşi sens cu 
încredere, în echipă, pentru a consolida şansele candidatului DREPTEI la prezidenţiale. Nu vom risipi energiile 
noastre pentru a opri partidul-stat PSD şi candidatul său imatur la prezidenţiale, lipsit de consistenţă, cel mai slab 
produs politic al PSD de până acum, încercuit de oameni cu mari probleme de moralitate şi de corupţie.  

Vom depesediza ţara. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Daciana, dragostea mea, am minţit cât am putut şi poporul tot nu m-a vrut 
  
  Stimaţi colegi, 
 

Sondajele politice sunt ca şi prognozele meteo. Ne-au anunţat că vom avea cea mai grea iarna şi cea mai 
secetoasa vară, dar am avut o iarna blânda şi o vară ploioasă cum rar am mai vazut.  

În turul al doilea, Ponta nici nu va apuca să spună „Daciana, dragostea mea”, pentru că Iohannis îl va învinge 
fără echivoc. Ponta va mai putea spune doar „De ce poporul nu mă vrea, Daciana mea? Am minţit cât am putut, 
poporul tot nu m-a vrut”. 
Sondajele relevă clar o favorabilitate în creştere pentru candidatul ACL, în timp ce Ponta a atins pragul superior de 
unde începe decăderea lui. De asta îi este frică lui Ponta. În mod cert, de ce îi e frică, nu va scăpa. Nu va fi uşor, dar 
vom reuşi. Ponta e cel mai moţat în sondaje, la fel ca şi Năstase sau Geoană, Iohannis va fi cel mai votat la 
prezidenţiale.  

Am decis să lucrăm în Guvernul Alternativă PDL-PNL cu co-echipieri pentru fiecare portofoliu. Cătălin 
Predoiu coordonează echipa în calitatea sa Premier al GA. Luni vom oficializa componenţa lărgită a Guvernului 
Alternativă PDL-PNL. Cu mai puţin spectacol şi mai multă seriozitate, dreapta unită vrea să schimbe regulile jocului 
politic. Iohannis are cea mai puternică şi mai bine pregătită echipă politică. Are o echipă de oameni performanţi. 
ACL are jumătate din primarii ţării. Pe scurt, Iohannis are alături de el pe toţi cei care nu vor să trăiască într-o 
Românie sărăcită de corupţie şi de feudele baronilor. Da, nu mă feresc să o spun: PNL şi PDL vor face istorie 
împreună. 
Principalele 3 măsuri economice pe care ACL ar urma să le implementeze dacă ar prelua mâine guvernarea? 
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Vom intra cu buldozerul în cele 36 de taxe şi impozite noi sau majorate de Guvernul Ponta care au sufocat 
economia. Garantăm simplificarea procedurilor birocratice şi predictibilitatea fiscală. 
Vom promova măsurile de relansare economică pentru crearea de noi locuri de muncă, măsuri incluse în proiectele 
de lege pe care le-am depus în Parlament şi pe care Ponta şi ai lui ni le-au respins pe bandă rulantă.   

Vom declara război evaziunii care a înflorit din nou în guvernarea PSD.  
Acestea sunt măsuri care ar fi trebuit luate ieri, nu mâine                                    .  
Ponta a promis milionul de locuri de muncă şi 10 miliarde de euro investiţii străine pentru anul 2013. Anul a trecut. 
Minciuna dovedită. Ponta trebuie privit atent: minte şi corupe cu insistenţă. Ponta nu oboseste să biciuiască românii 
cu taxe, cu minciuni şi cu promisiuni rămase doar la stadiul de intenţie. România a obosit. Trebuie să punem capăt 
minciunii.  
Atuurile lui Klaus Iohannis în faţa lui Victor Ponta 
             Din păcate, PSD-iştii au ales calea circului în care lui Ponta îi şade bine de clovn, în loc să guverneze sau să 
dea socoteală pentru ceea ce face statul şi ce nu face pentru cetăţenii săi. Ponta în persoană este un mare minus. 
Vorbeşte mult, dar nu are nimic de spus. Între Iohannis şi Ponta este exact diferenţa dintre un elev serios şi unul 
silitor, care îşi câştigă notele pe merit, şi unul şmecheraş şi tupeist, care tot timpul copiază. Este diferenţa dintre 
politica serioasă, responsabilă şi politica dâmboviţeană. Îi văd pe unii care îi reproşează lui Iohannis că este scump la 
vorbă. Eu nu cred că este un defect, ci o calitate. Oamenii s-au săturat de vorbele goale şi de poveştile politicienilor. 
Vorbeşti atunci când ai ceva de spus – eu cred că e mai bine aşa                                                             . 
            Când eşti în competiţie cu un plagiator dovedit, Victor Ponta, nu te poţi aştepta la o campanie cinstită. Suntem 
pregătiţi să demontăm minciunile şi atacurile aparatului de propagandă pesedist. Minte zi de zi că vrea dreptate. 
Pentru cine? Dreptate pentru cumetriile lui Ponta, pentru capitaliştii săi roşii şi pentru interesele meschine proprii. 
Nepotismul şi complicitatea fac astăzi casă bună în Guvern. E Casa lui Ponta, unde sunt angajaţi verişori, soţ de 
verişoară şi fini nenumăraţi ai lui Ponta. Socrul în Parlament. Soţia europarlamentar. Familia, rudele şi prietenii 
ocupă funcţii cheie ale statului. E cea mai mare cumetrie roşie înşurubată vreodată în fruntea ţării angajată în 
campania electorală                                                    . 
           Marele partid al dreptei unite se sudează în mod ireversibil. Suntem singura forţă capabilă să scăpăm ţara de 
pegra pesedistă, iar entităţile politice de dreapta care nu vor înţelege acest lucru şi aleg să meargă pe un drum separat, 
vor sfârşi în irelevanţă. Oricum, românii trebuie să aibă încredere şi să ştie că un lucru e clar: balonul baronilor PSD, 
Victor Ponta, se va desumfla la alegeri în faţa cadidatului dreptei, Klaus Iohannis. România trebuie reînviorată cu 
onestitate şi bună credinţă. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Schimbarea schimbării: Tânărul şi neliniştitul ministru Florin Jianu schimbă legile an de an. Haos privind 

structurile IMM şi ale Mediul de Afaceri din Guvern 
 
                  Instabilitatea legislaţiei este dublată de instabilitatea instituţională şi strategică. Ca la români, la nimenea. 
An de an se schimbă legile şi se complică afacerile simple. Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism a fost modificata prin Hotărârea nr. 430/2013. A urmat 
apoi schimbarea schimbarii: Hotărârea nr. 547/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de 
Afaceri şi Turism 
                  În baza HG 547/ 2014, elaborată în mare grabă pe genunchi, urmează a fi desfiinţate – la comandă politică 
– cu data de 1 septembrie, direcţiile fundamentale IMM şi Mediul de Afaceri din cadrul Departamentului pentru 
IMM, Mediul de Afaceri şi Turism. Rezultatul e un haos total. 
În repetate rânduri reprezentanţii Comisiei Europene, Băncii Mondiale, FMI şi OCDE au solicitat consolidarea şi 
diversificarea acestor direcţii. PSD, din păcate, acţionează exact pe dos, neînţelegând câtuşi de puţin importanţa 
majoră pe care acestea le au pentru economia ţării. 
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                Direcţiile care au existat permanent sunt acum desfiinţate şi înlocuite cu: servicii, birouri şi compartimente. 
Personalul cu expertiza reala în domeniu este schimbat politic, discreditat, umilit şi obligat să accepte funcţii de 
execuţie penibile sau să plece în 30 zile. Numărul personalului instituţiei rămâne însă neschimbat, aşadar nu e vorba 
de eficientizarea activităţii instituţiei, ci de politizare până la ştrangulare. 
             Bugetul alocat IMM-urilor a fost tăiat cu peste un sfert în anul 2014 faţă de anul 2013, profesioniştii pleacă, 
dar personalul politic şi instabilitatea instituţională rezistă. PSD nu ştie cum se creează locurile de muncă si nici nu 
înţelege nevoile IMM-urilor. 

Vă mulţumesc. 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Catastrofa execuţiei bugetare a Guvernului Ponta la 7 luni 
 

Guvernul Ponta. Pe zi ce trece, şi mai ineficient, şi mai incapabil. Recesiunea tehnică este rezultatul proastei 
execuţii bugetare. Economia ţării se duce de râpă. Investiţiile se reduc fulgerător, încasările se străduiesc să scoată 
capul la suprafaţă, iar sumele primite de la UE scad vertiginos. O ţară fără investiţii este ca o barcă fără vâsle. Cu o 
asemenea conducere, impactul cu iceberg-ul este inevitabil. Fără investiţii şi fonduri europene, România nu-şi poate 
permite măcar să se gândească la o creştere economică, care să dea şansa românului la o viaţă decentă. Execuţia 
bugetară este doar vârful vizibil al iceberg-ului incompetenţei socialiştilor. Din păcate, ceea ce nu putem vedea sunt 
tocmai sumele colosale care se dau pe semnătura ministrului Dragnea pentru a mitui aleşii locali (Tabel 1). 
1. Investiţiile s-au redus cu peste 26% în primul semestru din acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 
Este rezultatul instabilităţii politice şi fricii investitorilor străini de a face un pas spre România. Instabilitatea 
climatului politic dictează sumele (ne)investite. 
2. Sumele primite de la UE sunt cu aproape 11% mai mici decât cele încasate în primele 7 luni ale anului trecut. 
Dovada incapacităţii Mafiei Ponta de a face utile sumele primite cu scopul de a accelera motorul României. Tot ceea 
ce face Ponta este să îl ambaleze cu minciuni şi promisiuni rămase în aer până la calarea acestuia. 
3. Veniturile din impozitul pe salarii şi venituri tot neperformante: au crescut cu doar 1,5% în primul semestru 
din acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Un eşec declarat. 
4. Veniturile nefiscale au scăzut cu 3,4% în aceeaşi perioadă. Acestea sunt venituri care ar trebui să provină de 
la regiile publice, societăţile naţionale autonome, instituţiile publice, din amenzi şi comisioane sau din valorificarea 
bunurilor confiscate. 
5. Veniturile din TVA sunt cu doar 2,2% mai mari decât anul trecut. Ruşinos este că Guvernul nu reuşeşte să 
capteze prin TVA la bugetul statului majorarea consumului, exact factorul care a condus la creşterea economică. 
6. Cheltuielile cu bunurile şi serviciile au crescut cu 4%. Concret, au crescut achiziţiile făcute de conducerea 
ţării pe banii românilor. Cel mai probabil, bani folosiţi pentru campania electorală. Îi puteţi găsi în buzunarele 
politicienilor. 
7. Cheltuielile de personal au crescut cu 3,3% în primele 7 luni din acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Adică, ineficienţa instituţiilor publice a crescut cu 3,3% în primele 7 luni din acest an faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

PSD a distrus orașele Râmnicu Vâlcea și Turnu Severin prin falimentarea Oltchim și RAAN 
 

Stimaţi colegi, 
 
Proteste, nemulțumiri, șomaj și teroare. Incompetența și interesele Guvernului Ponta sunt mai presus de 

orice și, bineînțeles, mai presus de interesele românilor cu drag de muncă. Cazuri concrete: Oltchim și Regia 
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Autonomă pentru Activităţi Nucleare (RAAN). Două orașe distruse de PSD: Râmnicu Vâlcea și Turnu Severin. 
Categorii profesionale întregi pierdute. În loc de soluții economice, PSD ne oferă zi de zi circ, minciuni și falimente.  

Oltchim se află în insolvență din ianuarie 2013. Combinatul a înregistrat pierderi  de aproape 570 mil. lei în 
anul 2012, de două ori mai mari decât în anul 2011, în timpul guvernarii PDL.  

Combinatul Oltchim nu şi-a mai achitat taxele şi impozitele la bugetul local de la jumătatea anului 2012, 
devenind unul dintre cei mai mari datornici la bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Mai mult de atât, 
Guvernul aruncă în şomaj aproape 1.000 de salariaţi de la Oltchim. Ei au dreptul să primească, conform contractului 
colectiv de muncă, între şase şi 18 salarii compensatorii, în funcţie de vechimea în muncă. Această decizie a fost 
luată fără consultarea sindicatelor şi fără existenţa unui plan aprobat de reorganizare.  

Concedierile colective sunt semn clar de intrare în faliment, nu de relansare. Premierul Victor Ponta declara 
clar și răspicat la 1 octombrie 2012 că „Guvernul îşi asumă responsabilitatea pentru repornirea activităţii la 
Oltchim, salvarea locurilor de muncă şi pregătirea în condiţii mult diferite şi mult îmbunătăţite a unei noi proceduri 
de privatizare”. De atunci, Ponta duce cu zăhărelul angajații Oltchim și, practic, nu face nimic. 

Dovada: Eșecul privatizării Oltchim pare fără sfârșit. Nici măcar o ofertă depusă pentru combinatul din 
Râmnicu Vâlcea până la finalul termenului limită, 6 iunie 2014. Pentru actualul Ministru al Economiei, Constantin 
Niță, acest lucru nu pare a fi o problemă: „Dacă privatizarea nu reușește pe 6 iunie, vom reuși altă dată”, a declarat 
acesta, în cadrul conferinței Energy Investors Summit. Termenul anterior de depunere a ofertelor a fost 28 martie, 
însă atunci niciun investitor nu s-a angajat să cumpere acțiunile deținute de Oltchim SA la Oltchim SPV. La sfârșitul 
lunii ianuarie 2014 a mai avut loc o amânare a depunerii de oferte.   
Nici la RAAN situația nu este mai roz. RAAN se află în insolvenţă din septembrie 2013.  
La momentul intrării în insolvenţă, nivelul total al datoriilor era de 680 de milioane de lei, iar în perioada insolvenţei 
s-au mai acumulat datorii suplimentare de 70 de milioane de lei, în condiţiile în care cifra de afaceri a companiei a 
fost de 400 de milioane de lei în anul 2013.  

Și mai revoltător este faptul că Ponta aruncă în stradă 300 de angajaţi ai regiei. Salariaţii au reclamat că 
dificultăţile financiare ale regiei sunt cauzate în principal de faptul că Guvernul nu a achitat apa grea produsă pe 
platforma Romag Prod, încă din a doua parte a anului trecut. Valoarea datoriei se ridică la 370 milioane lei. 
  În cadrul unei şedinţe a Consiliului de Administraţie, Gheorghe Dulcea, directorul general al RAAN, a 
declarat că închiderea combinatului va avea loc anul acesta. Motivul? Lipsa de interes a Guvernului pentru 
continuarea construcţiei reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, care depind de apa grea de la RAAN. Dacă nu se 
realizează investiţii în cele două reactoare, statul român nu mai are nevoie nici de apa grea şi nici de funcţionarea 
combinatului chimic.  

Cele două sucursale ale RAAN aflate pe teritoriul judeţului Mehedinţi constituie nu numai adevărate perle 
ale industriei mehedinţene, ci şi cele mai importante societăţi care absorb forţa de muncă locală. În afară de angajaţii 
de la apă grea şi termocentrală, în jurul acestor două obiective trăiesc alte câteva zeci de firme care sunt furnizori de 
bunuri şi servicii, firme care şi ele au angajaţi.  

Efectul social al unei posibile închideri a combinatului ar fi o reacţie în lanţ, pentru că ar putea lăsa fără 
locuri de muncă mult mai mulţi angajaţi în afară de cei care lucrează efectiv la ROMAG PROD şi ROMAG TERMO.  

Bice peste bice pe spinarea românilor care vor să muncească. Minciuni peste minciuni. Ponta și Guvernul său 
falimentar au oferit doar circ și minciuni, în loc de soluții economice pentru două regiuni altă dată competitive 
economic. De doi ani de când e PSD la guvernare,  

Ponta nu a făcut nimic, dar absolut nimic, pentru a salva românii din Vâlcea și Mehedinți. Ponta nu a făcut 
nimic pentru a le da șansa la o viață decentă, la reconversie profesională și locuri de muncă alternative.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

Ponta a minţit şi a transformat Guvernul în Oficiul de Complicat Afaceri Simple 
 

Creşterea economică încetineşte şi investiţiile străine scad cu 10% în prima jumătate a acestui an pentru că 
Ponta a transformat Guvernul în Oficiul de Complicat Afaceri Simple. 
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Aduc 5 argumente în acest sens: 
1. Ponta a minţit când a promis reducerea CAS.Fapte, nu vorbe: Ponta a operat câte două modificări fiscale pe 
genunchi pe lună şi a introdus 36 de taxe noi şi impozite majorate, complicând o fiscalitate şi aşa mult prea 
alambicată şi neprietenoasă. Ponta a introdus taxe exotice, cum e taxa pe stâlp sau la combustibil, din disperarea data 
de incapacitatea de a guverna şi de a stimula investiţiile. Supra-acciza de 7 eurocenţi la carburant a tăiat consumul 
tuturor românilor şi a agenţilor economici. Fiscalitatea ar trebui gândită şi reglementată un an întreg, cu consultări 
tehnice detaliate, după care anunţi modificările cel mult o dată la doi ani. Anunţul noilor reglementări se face din 
timp, cu termene clare de aplicare la decalaj de un an de la data anunţului. ACL cere note de fundamentare serioase şi 
încetarea practicii PSD de a mai taxa orbeşte, fără noimă. Asta înseamnă o fiscalitate simplă, predictibilă şi 
sănătoasă. 
2. Ponta a minţit când a promis un milion de noi locuri de muncă şi 10 miliarde de euro investiţii.Pentru a crea 
locuri de muncă noi ai nevoie de planuri de afaceri sănătoase. Nu poţi face în România niciun plan de afaceri la 
viteza cu care se modifică haotic reglementările şi se revine la reveniri cu viteza super-sonicului. Tăierea masivă a 
investiţiilor publice şi căderea investiţiilor străine au dus la reducerea nivelului de trai şi la pierderea a mii de locuri 
de muncă, dar au dus şi la cablarea şi alimentarea masivă a baronilor locali la bugetul public. 
3. Ponta a minţit când a promis repararea greşelilor trecutului. Rezistenţa statului la introducerea de metode 
moderne şi eficiente de comunicare cu agenţii economici şi cu cetăţeanul este feroce, târându-i de la un ghişeu la 
altul, adeseori chiar în cadrul aceleiaşi instituţii în locul transmiterii electronice a informaţiilor. Sunt exemple absurde 
în care ANAF solicită un certificat fiscal emis tot de ANAF pe care agentul economic este obligat să scrie ‘conform 
cu originalul’ şi să semneze. ACL cere trecerea rapidă la e-Guvernare folosind fondurile europene alocate pentru 
2014-2020. Vietnamul deja o face. 
4. Ponta a minţit când a promis o Românie performantă. Modul în care se elaborează şi se modifică legile de 
către PSD deformează concurenţa liberă. Sunt favorizate grupurile prietene PSD. De exemplu, legea salubrităţii care 
creează şi certifică exclusivităţi mafiote sau fondurile alocate mediului, reglementarea activităţii trădărilor cu cereale, 
cu carne sau cu lemn, în detrimentul producătorilor români şi a consumatorilor. Creşterea evaziunii fiscale la cote 
record sub guvernarea PSD omoară afacerile curate prin două căi. Pe de o parte, prin presiunea directă a preturilor 
evazioniştilor care nu-şi plătesc obligaţiile la stat. Pe de altă parte, sub presiunea neîncasării banilor la buget, statul 
lui Ponta comite abuzuri şi trimite disperat controale la agenţii economici corecţi. ACL cere urgentarea reformei 
ANAF. 
5. Ponta a minţit când a promis respect si mândrie românilor. Dacă statul are de plătit o datorie unui agent 
economic de care depind salariile oamenilor, întârzierile nu sunt penalizate. În schimb, când agentul economic 
întârzie plata obligaţiilor către stat penalităţile curg imediat. ACL cere tratament egal între stat şi contribuabil. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Un salariat ASF este plătit de 7 ori mai mult decât salariul mediu brut pe economie într-o lună 

 
 

Marea familie politică PSD de la ASF şi-a acordat şi în luna august „prime speciale” pentru un „colectiv 
sârguincios„ şi „al treisprezecelea salariu” pentru toţi angajaţii. S-a ales praful de promisiunea preşedintelui Mişu 
Negriţoiu, din prima sa conferinţă de presă, din data de 9 mai, după preluarea şefiei ASF: „Autoritatea va intra într-
un proces de realiniere şi ajustare, în urma căruia numărul personalului va fi revizuit şi se vor face reduceri masive de 
cheltuieli cu personalul, în următoarele 3-6-9 luni (…) Cu privire la sporuri şi prime, au fost blocate toate sporurile şi 
primele până la o revedere în cadrul aceluiaşi proces de reevaluare. Cred că va trebui să instituim numai o primă de 
performanţă pe baza evaluării anuale a întregului personal şi probabil nu mai mult de un salariu şi va trebui să avem 
prime excepţionale pentru rezultate deosebite pe proiecte individuale.” 

România îşi permite taxe şi tarife aplicate firmelor de pe pieţele financiare care să susţină salarii medii de 7 
ori mai mari decât salariul brut pe economie pentru cei aproape 600 de salariaţi ai Autoritaţii de Supraveghere 
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Financiară. E vorba despre circa 203 mii lei pe an sau 17 mii lei pe lună dacă raportăm cheltuielile cu personalul 
realizate în anul 2013 la numărul de angajaţi.  

Aşadar, în jur de 4000 euro pe lună în medie pentru un salariat ASF. 
Instituţia omoloagă din Polonia îsi permite acest nivel salarial doar pentru presedintele KNF. Preşedintele ASF din 
România are un salariu de 3 ori mai mare. În schimb, KNF Polonia supraveghează o piaţă de peste 10 ori mai mare 
decât cea româneasca şi are mai puţini membri executivi decât ASF România. La noi ca la nimenea: 1 din patru 
angajaţi ai ASF sunt persoane cu funcţii de conducere. 

După abuzurile sesizate de DNA la nivelul ultimei conduceri a ASF ni s-a promis restructurare, 
profesionalizare şi eficienţă.  Am avut, în schimb, două numiri neconstituţionale în fruntea acestei instituţii (V. 
Ciorbea şi M. Sarbu – sesizările au fost făcute la CCR de către PDL), prime şi compensaţii aiuritoare. Cei care decid 
să păraseasca benevol instituţia până pe data de 19 august beneficiază de 12 salarii BRUTE lunare compensatorii, 
fără nicio justificare. 

Cine plăteşte? Noi toţi.  ASF nu este o instituţie bugetară, dar se finanţeaza din taxele şi tarifele aplicate 
firmelor. Salariile, primele şi alte venituri colaterale ale ASF se susţin din aceste taxe şi tarife plătite tot de către 
români. De către cei care consumă servicii financiare de asigurări, pensii private sau investiţii de capital, dar şi alte 
servicii sau bunuri care încorporează inevitabil aceste costuri. 

Ce spune Mişu Negriţoiu pe 31 iulie 2014? „Avem deja două proiecte, două colective care au muncit foarte 
bine şi foarte serios, după cum ştiţi. Spre exemplu: raportul pe care l-am prezentat la Parlament şi pe care l-am afişat 
şi pe site este făcut de un colectiv sârguincios, care a muncit în două săptămâni şi au făcut o lucrare remarcabilă şi 
cred că ei merită o primă. Şi o să mai dăm şi alte exemple. Pur şi simplu, proiecte de impact pentru organizaţie. Noi 
avem atâtea proiecte acum şi sunt atâtea lucruri de transformat, că vreau să mobilizez colectivul, ca să se angajeze la 
aceste proiecte”. 

Ce spune ASF? „Vor avea primă de performanţă toţi cei care îşi vor depăşi obiectivele profesionale potrivit 
atribuţiilor curente. Consiliul ASF a stabilit primele de performanţă pe baza evaluărilor anuale şi prime speciale 
pentru proiecte deosebite. Scopul este stimularea angajaţilor la performanţe superioare, stimularea initiaţivei, a 
realizărilor profesionale şi îmbunătăţirea activităţii ASF. Este un proces de aliniere la practica celorlalţi angajatori, 
pentru a creşte interesul faţă de ASF al specialiştilor de valoare.” 

Nu mai bine îi aducem pe polonezi, pentru că sunt de zeci de ori mai eficienţi şi de 3 ori mai ieftini? Avem 
alternativa limitării politizării şi a profesionalizării urgente a ASF, a unui plan ferm asumat de acţiune cu obiective şi 
termene. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Maşina lui Ponta merge înapoi cu cea mai mare viteză europeană. Voinea ne explică la volan că maşina lui 

Ponta de fapt încetineşte 
 

 
Ponta sapă groapa românilor: PIB-ul scade, investitorii străini ne ocolesc. Performanţa economică a 

României s-a înrăutăţit. Minciunile lui Ponta sunt date în vileag: PIB-ul scade în al doilea trimestru din acest an, 
investiţiile străine sunt sub nivelul înregistrat anul trecut. Nici investitorii străini nu mai vor să vină într-o ţară 
guvernată de azi pe mâine, aşa cum face Ponta, premierul înconjurat numai de corupţi. Cu astfel de evoluţii, pe 
români nu îi aşteaptă un trai mai bun, ci dimpotrivă vremuri mai grele, iar pe Ponta nu-l mai pot salva nici 
Dumnezeu, nici exportatorii de dezastrul economic şi bugetar. 

Creşterea economică este sub aşteptări. PIB-ul a scăzut cu 1% în al doilea trimestru al acestui an faţă de 
trimestrul anterior, în condiţiile în care era aşteptată accelerarea creşterii economice.PIB-ul a crescut cu numai 2,4% 
în primul semestru din acest an comparativ cu semestrul I 2013. Creşterea economică aşteptată era de 3,5%. 
În aceste condiţii, ritmul de creştere economică a scăzut drastic: de la 3,8% în trimestrul 1 2014 faţă de trimestrul 1 
2013 la numai 1,2% în trimestrul 2 2014 faţă de trimestrul 2 2013. Ne putem lua adio de la o creştere economică de 
peste 3% în acest an. Voinea ne trimite răspunsul halucinant că situaţia e similară cu a unei maşini care încetineşte. 
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Uită să spună că, de fapt, maşina merge înapoi cu viteză. Analiştii consideră că România are nevoie de o creştere 
economică de peste 5% pentru a putea să îşi revină. Ponta ne-a arătat că nu e în stare de aşa ceva şi nici nu îi pasă. 

România nu are creştere economică, dar are printre cele mai accelerate creşteri de preţuri din Uniunea 
Europeană, înregistrând în luna iulie 2014 o rată medie a inflaţiei de 1,4% pe ultimele 12 luni, exprimată în funcţie de 
indicele mediu armonizat al preţurilor de consum, potrivit datelor publicate joi de Biroul European de Statistică 
Eurostat. Din toată Uniunea Europeană, scumpiri mai mari decât în România au fost înregistrate numai în Austria 
(1,6%), în Finlanda (1,5%) şi Estonia (1,5%). Ţinta Guvernului Ponta? Să aducă la sapă de lemn fiecare român al 
ţării, exceptând corupţii care îl înconjoară şi care fură cât pot de mult. 

România a avut a treia cea mai mare rată anuală a inflaţiei din UE, de 1,5%, potrivit informaţiilor Eurostat. 
Rate mai mari decât a României au înregistrat Marea Britanie (1,9%) şi Austria (1,7%). La nivelul întregii Uniuni 
Europene, în iulie 2014, rata anuală a inflaţiei a fost de 0,6%, iar în zona euro de 0,4%. 

Nici investitorii străini nu mai vor să vină într-o ţară guvernată de azi pe mâine, aşa cum face 
Ponta. Investiţiile străinilor în România sunt cu peste o zecime mai mici în primul semestru din acest an faţă de 
aceeaşi perioadă a anului trecut. Volumul investiţiilor străine directe (ISD) s-a ridicat la 1,2 miliarde euro în primele 
6 luni din acest an. 

Cine are de pierdut? Românii fără locuri de muncă. Avem nevoie de o creştere economică accelerată pentru a 
recupera decalajul de nivel de trai faţă de media europeană. Avem nevoie de capitalul străin ca de aer, în condiţiile în 
care investiţiile publice sunt tăiate de Ponta continuu. 

Cauza? Guvernarea haotică, fără ţintă exactă. Guvernarea cu singurul scop de a câştiga 
alegerile. Numeroasele modificări de fiscalitate – 36 de taxe noi si impozite majorate – operate pe genunchi 
de executivul condus de Ponta asupra Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală de când este la guvernare –, 
majorările fără noimă ale taxelor şi impozitelor, măsurile de diminuare a poverii fiscale care vor fi luate 
la Sfântul Aşteaptă – precum reducerea CAS. Pe scurt, risc fiscal şi politic. 

Riscul politic este un obstacol major pentru creşterea economică şi pentru investitorii străini care vizează 
ţările în dezvoltare ca destinaţie a investiţiilor. Riscul politic si instabilitatea macroeconomică au fost cele mai mari 
obstacole invocate de investitori în raportul World Investment and Political Risk, realizat de Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA) în anul 2014. În topul celor mai mari riscuri politice, investitorii plasează încălcarea 
contractelor şi modificările nefavorabile ale reglementărilor, adică ceea ce face continuu Ponta de când este la 
guvernare. 
Statele sunt mai vulnerabile din punct de vedere economic de-a lungul şi în perioada următoare alegerilor electorale. 
România traversează tocmai această perioadă vulnerabilă. O criză la nivel politic generează instabilitate, ceea ce 
afectează în mod direct climatul investiţional şi, prin urmare, investitorii străini. 

Încrederea în politicieni a scăzut semnificativ de la începutul crizei economice până în prezent. Raportul 
Competitivităţii Globale analizează modul în care cetăţenii apreciază standardele etice ale politicienilor pe o scară de 
la 1 (nivel extrem de scăzut) la 7 (nivel extrem de indicat). În România, încrederea în politicieni este extrem de 
scăzută – de numai 1,8  în anul 2013. Locul tot mai slab pe care România îl ocupă în clasamentul mondial arată că 
alte ţări ne-au luat-o cu mult înainte (Grafic 1). 

 
Guvernarea Ponta a avut impact negativ direct asupra mediului de afaceri. Nici măcar îmbunătăţirea 

condiţiilor economice începând cu anul 2011 nu a reuşit să schimbe percepţia investitorilor. 
Cu Ponta la guvernare, ne ratăm pe zi ce trece şansa de a atrage investitorii străini şi de a performa în 

competiţia mondială. ACL înţelege că România are nevoie de un mediu de afaceri stabil, predictibil şi favorabil 
investiţiilor. Prima măsură a ACL va fi diminuarea poverii fiscale. Vom asigura predictibilitatea fiscală şi vom 
simplifica procedurile birocratice. România va deveni un loc în care oricine îşi va dori să facă afaceri. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 
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PSD vrea să transforme România într-un BAZAR POLITIC. Ponta cu întregul său Guvern să-şi dea demisia 

aşa cum au făcut şi fraţii lui francezi 
   
 

PSD vrea să transforme România într-un BAZAR POLITIC, după ce cartelul corupţiei PSD a transformat 
România într-un bazar economic. Goana PSD după primarii PDL şi PNL denotă DISPERAREA pierderii alegerilor 
prezidenţiale din toamnă în faţa lui Iohannis. 
Cum crede PSD că ar putea câştiga? Prin FURT. Prin ŞPAGA PUBLICĂ. Mituiesc primarii. Mituiesc votanţii. Totul 
din BANUL PUBLIC. 

De ce această disperare a PSD? Pentru că alianţa dreptei unite – ACL are vreo 1.600 de primari, iar alianţa 
stângii unite – USD doar vreo 1.300 de primari. Aşadar, PSD a transmis o comandă de la nivel central pentru 
racolarea a 10 primari în medie pe filială judeţeană. Nu prea le-a ieşit căci mulţi au caracter, mulţi au minte şi ştiu că 
li se promit bani pe care ţara nu-i are, iar legea sancţionează traseismul politic cu pierderea mandatului la nivel local. 
Până la sfârşitul lunii august Ponta şi Dragnea vor să vină cu o ordonanţă de guvern care să devină lege cu aplicare pe 
un termen de 15 zile. Asta da lege tipică sforarilor şi cumetriilor PSD, pe scurt mafiei politice! 
Cum procedează PSD? 
1. Cu ameninţări că primarii noştri nu vor primi bani pentru proiectele locale de investiţii. 
2. Condiţionează alocările de la bugetul central pentru nevoile locale de dezvoltare cu trădarea partidelor cu 
care au câştigat alegerile şi trecerea la USD. 
3. PSD ne ameninţă primarii cu controale abuzive şi cu acuzaţii false. Ponta e mai rău decât Năstase. De 
exemplu, în epoca Năstase, primarul din Satu Mare – Horia Anderco, a fost reţinut nedrept la închisoare. Şi-a câştigat 
dreptatea după ani de zile la CEDO. 
Problema de fond rămâne: CENTRALIZAREA finanţărilor locale în România şi politizarea lor până la furtul 
primarilor şi al voturilor. Soluţia susţinută de ACL este descentralizarea şi depolitizarea lor. 

Presiunile PSD fără precedent şi forţarea primarilor la gesturi imorale pun grav sub semnul întrebării 
DEMOCRAŢIA în România. Ameninţările PSD merg mână în mână cu presa îngenunchiată, cu sărăcia şi cu hoţia.  
ACL va sesiza OUG la Avocatul Poporului şi dacă devine lege la Curtea Constituţională. 
Încrederea din ce în ce mai mică în Guvernul Ponta impune demisia lui, aşa cum au făcut şi fraţii lor francezi. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
 

PSD din Negreşti Oaş a premiat „meritele” lui Dragnea pentru a fi condus judeţul Teleorman într-o lucie 
sărăcie, cea mai aspră din ţară 

 
 

Presa sătmăreană scrisă este în totalitate îngenunchiată de PSD. La voi în judeţ cum e? În Satu Mare, 
instituţiile publice „cumpără” din bani publici spaţii editoriale cu argumentul de faţadă că trebuie să informeze 
cetăţenii, dar în realitate se face o asiduă campanie electorală pentru actuala putere şi este criticată fără noimă 
opoziţia. Minciuna este la ordinea zilei. Adevărul este ascuns sub o campanie nemernică a PSD. Drepturile la replică 
ale opoziţiei nu sunt publicate, deşi legea o impune. Conferinţele de presă ale ACL sunt boicotate mediatic în Satu 
Mare sau bagatelizate. Zero transparenţă a informaţiilor publice pe site-urile instituţiilor controlate de PSD. Opacitate 
totală la alocările banilor din taxele românilor. Zero răspuns la sesizarea legală pe care am depus-o la primăria din 
Negreşti Oaş, dar citim cum taxele oşenilor din bugetul local au fost folosite de vicepremierul Dragnea (decorat 
„cetăţean de onoare” ieri, deşi cu toţii ştim că singurul lui interes sunt afacerile personale din zonă) pentru a înmâna 
premiile cuvenite tinerilor şi vârstnicilor conform legii. Primăriţa PSD din Negreşti Oaş a premiat „meritele” lui 
Dragnea pentru a fi condus judetul Teleorman intr-o lucie sărăcie, cea mai aspră din ţară, iar presa sătmăreană este in 
extaz. Aşadar, campania PSD se duce cu banii românilor. Presa locală scrisă este plătită cu bani publici şi cu banii 
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furaţi tot de la români de către mafia PSD. Chem românii la raţiune şi la obiectivitate, la adevăr şi la sancţionarea 
propagandei PSD pe banii publici, dar şi să urmărească mult mai atent adevărul şi pluralitatea opiniilor pe portalurile 
media on-line, mult mai echilibrate. 
Vă mai amintiţi, dragi români, dragi sătmăreni, de epoca Adrian Năstase – Valer Marian? Ameninţări! Presă 
îngenuncheată! Sărăcie! Hoţie! Oameni condamnaţi pe nedrept la închisoare, aşa cum s-a întâmplat cu primarul 
Anderco care a câştigat procesul la CEDO! Nu uitaţi ce vă spun acum: epoca pupilelor Victor Ponta – Mircea Govor 
este mult mai rea decât Năstase – Marian. Priviţi în jur. 

Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Catastrofa execuţiei bugetare a Guvernului Ponta la 7 luni 

 
Guvernul Ponta. Pe zi ce trece, şi mai ineficient, şi mai incapabil. Recesiunea tehnică este rezultatul proastei 

execuţii bugetare. Economia ţării se duce de râpă. Investiţiile se reduc fulgerător, încasările se străduiesc să scoată 
capul la suprafaţă, iar sumele primite de la UE scad vertiginos. O ţară fără investiţii este ca o barcă fără vâsle. Cu o 
asemenea conducere, impactul cu iceberg-ul este inevitabil.  

Fără investiţii şi fonduri europene, România nu-şi poate permite măcar să se gândească la o creştere 
economică, care să dea şansa românului la o viaţă decentă. Execuţia bugetară este doar vârful vizibil al iceberg-ului 
incompetenţei socialiştilor. Din păcate, ceea ce nu putem vedea sunt tocmai sumele colosale care se dau pe semnătura 
ministrului Dragnea pentru a mitui aleşii locali (Tabel 1). 
8. Investiţiile s-au redus cu peste 26% în primul semestru din acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 
Este rezultatul instabilităţii politice şi fricii investitorilor străini de a face un pas spre România. Instabilitatea 
climatului politic dictează sumele (ne)investite. 
9. Sumele primite de la UE sunt cu aproape 11% mai mici decât cele încasate în primele 7 luni ale anului trecut. 
Dovada incapacităţii Mafiei Ponta de a face utile sumele primite cu scopul de a accelera motorul României. Tot ceea 
ce face Ponta este să îl ambaleze cu minciuni şi promisiuni rămase în aer până la calarea acestuia. 
10. Veniturile din impozitul pe salarii şi venituri tot neperformante: au crescut cu doar 1,5% în primul semestru 
din acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Un eşec declarat. 
11. Veniturile nefiscale au scăzut cu 3,4% în aceeaşi perioadă. Acestea sunt venituri care ar trebui să provină de 
la regiile publice, societăţile naţionale autonome, instituţiile publice, din amenzi şi comisioane sau din valorificarea 
bunurilor confiscate. 
12. Veniturile din TVA sunt cu doar 2,2% mai mari decât anul trecut. Ruşinos este că Guvernul nu reuşeşte să 
capteze prin TVA la bugetul statului majorarea consumului, exact factorul care a condus la creşterea economică. 
13. Cheltuielile cu bunurile şi serviciile au crescut cu 4%. Concret, au crescut achiziţiile făcute de conducerea 
ţării pe banii românilor. Cel mai probabil, bani folosiţi pentru campania electorală. Îi puteţi găsi în buzunarele 
politicienilor. 
14. Cheltuielile de personal au crescut cu 3,3% în primele 7 luni din acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Adică, ineficienţa instituţiilor publice a crescut cu 3,3% în primele 7 luni din acest an faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut. 

Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
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1 din 10 firme active a fost „reparată” de Guvernul PSD şi trimisă în comă sau direct la cimitir 

 
În anul 2014 au murit peste 70 de mii de firme la care se adaugă alte peste 15 mii de societăţi intrate în 

insolvenţă. Iată dovada eroismului televizat, a costului pomenilor electorale şi a delirului de personalitate al 
Premierului Ponta în care victima predilectă este firma privată, motorul creator de locuri de muncă. 1 din 10 firme 
active la începutul acestui an (720 mii de firme active în ianuarie 2014) a fost „reparată” de Guvernul PSD şi trimisă 
în comă sau direct la cimitir. 

Concret, în primele 7 luni ale acestui an avem cadoul macabru al Guvernului Ponta, oglinda recesiunii 
tehnice în care a aruncat economia: 
 48.006 firme radiate; 
 10.695 firme dizolvate; 
 9.951 de firme suspendate; 
 
La care se adaugă: 
 15.124 de societăţi intrate în insolvenţă. 
Dacă nu se reiau urgent investiţiile publice în infrastructură şi dacă nu va fi asigurată predictibilitatea fiscală, românii 
îşi vor căuta un loc de muncă în străinătate, iar bugetul ţării va crăpa sub povara pomenilor electorale. 
PSD este garanţia crizei economice permanentizate. PSD priveşte firmele doar ca vaci de muls taxe şi impozite 
pentru pomeni electorale, dar şi ca surse de şpagă. 
Alianţa Creştin Liberală este opţiunea fermă pentru viitor. ACL cu Klaus Iohannis înfruntă realitatea, cu ascensiuni şi 
căderi, cu pragmatism şi o face favorabilă. Iohannis a reuşit să ţină departe şomajul de Sibiu în ultimii 10 ani prin 
politici active atractive pentru investiţiile private. Va reuşi să-şi impună viziunea şi în România cu ACL. 

Romania nu are nevoie de eroism televizat, ci de fapte. PSD aduce şmecheria în fruntea ţării. ACL aduce 
seriozitatea şi pune preţ pe profitul obţinut corect. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
PSD a falsificat raportările legate de competitivitatea României prin Voinea Business Development către 

Forumul Economic Global 
 

Creşterea competitivităţii României cu 17 poziţii în lume este doar în capul lui Voinea. Ponta şi Voinea merg 
pe principiul: după noi, potopul. Mediul de afaceri şi românii nu au văzut nicio îmbunătăţire a competitivităţii, ci 
doar creşteri de taxe într-o manieră abuzivă şi impredictibilă. 

Anual, World Economic Forum realizează un raport privind topul global al competitivităţii. În ultimul raport, 
conform datelor, România a urcat 17 poziţii. La o privire mai atentă, însă, la capitolul parteneri din România apare, 
surprinzător, firma Voinea Business Development (VBD)Alliance Consulting SRL,  respectiv compania la care Liviu 
Voinea a fost acţionar din 2004 până în 2012, momentul în care a devenit secretar de stat la Ministerul de Finanţe. 
Cu alte cuvinte, (VBD) Alliance Consulting SRL este compania care a raportat datele false către World Economic 
Forum, date în virtutea cărora România a urcat cu 17 locuri în topul global al competitivităţii. Raportarea a fost 
făcută de complicele Irina Ion în calitate de coordonator de ţară prin intermediul VBD Alliance Consulting SRL. 
Domnul Voinea are o legătură mai apropiată cu raportorul României, doamna Irina Ion, aceştia fiind co-autori la 
cartea „The Social Consequences of the Global Economic Crisis in South East Europe”, capitolul intitulat „Romania: 
The need for a New Development Model”, de la pagina 143. 

Din 2012 până în prezent, VBD Alliance Consulting  a fost condusă tot de el, prin soţia lui. Dovada clară stă 
în declaraţia de avere.          Ca atare, sub presiunea PSD, nu doar INS maschează cifrele oficiale, care ascund intrarea 
României în recesiune tehnică, ci şi rapoartele globale care sunt infestate de minciunile pesediste. Aceasta este doar 
una din ofrandele aduse PSD-ului pentru numirea lui Voinea la Ministerul Bugetului şi ulterior în Consiliul de 
Administraţie BNR. 
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Compania domnului Voinea a înregistrat pierderi conform declaraţiei fiscale pentru anul 2013 de aproape 90 
mii lei, ceva mai „mici” decât pierderile generate de incompetenţa sa în bugetul public. Cert este că nu plăteşte taxe 
la bugetul de stat pentru falsificarea datelor raportate pentru România, dar are datorii de aproape 190 mii lei, conform 
datelor disponibile pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice. De aici vine, probabil, creşterea 
competitivităţii economice a României cu 17 procente în clasamentul global. 

 Liviu Voinea a cocoşat economia României prin bugetul său taxator, anti-investiţii, anti-creştere, până a 
adus-o în recesiune tehnică, după ce a înregistrat două trimestre consecutive de contracţie. Răspundere zero. Pardon, 
catapultat membru în Consiliul de Administraţie la Banca Naţională. Saltul de 17 poziţii este practic imposibil. 
Voinea este ministrul evaziunii record, al accizei la carburant, al taxei pe stâlp şi a fiscalităţii complicate. Deciziile 
lui au dus la declinul puternic al investiţiilor publice şi al sumelor europene intrate în bugetul ţării în acest an, ambele 
cu peste 10%. În condiţiile în care nu se mai investeşte, de unde provine această creştere a competitivităţii, dacă nu 
din raportări false? 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Taxa pe stâlp trebuie eliminată, nu diminuată 

 
Pentru introducerea taxei pe stâlp nu a fost realizat niciun studiu de impact. S-a dovedit eroarea lui Ponta-

Voinea care a blocat investiţiile şi care a generat pierderi. Recesiunea tehnică este efectul direct al incompetenţei lui 
Ponta şi a taxei pe stâlp. Nici noul nivel al impozitului anunţat de Ponta nu are vreun studiu de impact şi nici vreo 
fundamentare minimă pentru a stabili nivelul just şi baza de impozitare. 

Din capitolul „doar în România se poate întâmpla aşa ceva”. Ponta declară: „Taxa pe construcţii speciale 
vreau s-o reducem de la 1,5% la 1%”. Eu zic NU. Taxa pe stâlp trebuie eliminată complet, nu diminuată. Am depus 
un proiect de lege în acest sens şi cer susţinerea Guvernului pentru proiectul de lege înaintat. Impozitul pe construcţii 
speciale nu se regăseşte în legislaţia fiscală a niciunui alt stat membru al UE. Nicio ţară europeană nu şi-a extins baza 
de impozitare aşa cum a făcut-o România în ultimii ani. 
Adevărul e că impozitul pe construcţii speciale generează şomaj şi inflaţie: 63 % din întreprinderile mici şi mijlocii, 
respectiv ONG-urile chestionate de CNIPMMR consideră că şomajul va creşte, iar 80% se aşteaptă la un efect 
negativ al acestui impozit. Prognozele se adeveresc: Impozitul pe stâlp a contribuit direct la intrarea economiei 
româneşti în recesiune. Iată cum: 

Impozitul pe stâlp are un impact negativ ridicat asupra întreprinderilor. Impozitul pe construcţii speciale 
îndepărtează investitorii străini, implicit investiţiile străine scad. Economia riscă să nu mai beneficieze de investiţii de 
1,2 miliarde lei, de aproximativ trei ori mai mult decât încasările estimate de Ministerul de Finanţe prin aplicarea 
taxei pentru construcţii speciale. 

Companiile din domeniul energiei, extracţiei de petrol şi gaze, mineritului şi telecomunicaţiilor ajung în 
pragul falimentului din cauza taxei pe stâlp, având în vedere ponderea ridicată a construcţiilor speciale pe care le 
deţin. Cazuri concrete: Nuclearelectrica a estimat că impozitul pe construcţii speciale datorat în anul 2014 se ridică la 
22 milioane euro. Astfel, rezultatul financiar al companiei a fost negativ chiar în perioada în care eforturile societăţii 
sunt direcţionate către creşterea susţinută a indicatorilor financiari, în vederea listării la Bursa de Valori Bucureşti. 
Enel estimează că va avea de plătit între 10 şi 15 milioane de euro pentru taxa pe construcţii speciale, în timp de 
Hidroelectrica va datora 40 milioane euro. 

Agricultura nu scapă nici ea nepăgubită. Taxa pe stâlp mai mult pedepseşte, decât răsplăteşte acest sector, 
care a contribuit semnificativ la creşterea PIB în anul 2013. Impactul negativ va fi reflectat asupra următoarelor 
construcţii speciale din agricultură: sisteme de irigaţii, grajduri pentru animale, silozuri, magazii, depozite, pătule 
pentru păstrat porumbul, gropi din beton pentru păstrat porumbul, drumuri de acces betonate pentru acces la animale, 
dale din beton pentru acces la păşune. 

Impozitul pe construcţiile speciale determină majorări ale tarifelor pentru călătoria cu metroul.Compania 
Metrorex S.A. a evaluat deja la 50 milioane de lei sumele pe care trebuie să le plătească la bugetul de stat, ca urmare 
a implementării acestei noi taxe. Astfel, compania Metrorex S.A. a solicitat deja Ministerului Transporturilor 
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aprobarea majorării tarifelor pentru călătoria cu metroul. Se anticipează, astfel, majorări de tarife cu procente care 
variază între 25 şi 33%. 

Impozitul pe construcţiile speciale conduce la închiderea activităţilor economice şi la o povară suplimentară 
asupra bugetului statului. De pildă, România produce ţiţei folosind multe sonde cu zăcăminte aproape epuizate. Cu 
impozitul de 1% pe sondă, extragerea de ţiţei nu va mai fi profitabilă, prin urmare sondele vor fi închise. Potrivit 
acordului încheiat de România cu Petrom în timpul privatizării, toate cheltuielile cu decontaminarea zonelor este 
suportată de statul român. 

În urma argumentelor prezentate, ACL cere eliminarea completă a taxei pe stâlp şi nu doar diminuarea 
acesteia. Cer susţinerea Guvernului pentru proiectul de lege înaintat în acest sens de mine. Guvernul „Taxează tot ce 
prinde” trebuie oprit. Trebuie creat un mediu de afaceri tentant pentru investitori. Trebuie susţinută economia 
României prin programe de relaxare fiscală şi nu prin aplicare de noi taxe şi impozite majorate. Două trimestre de 
recesiune tehnică consecutive sunt argument suficient care să fie suport pentru eliminarea taxei aplicate construcţiilor 
speciale, dar şi pentru celelalte 36 de taxe şi impozite noi sau majorate introduse de Guvernul Ponta. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Execuţia bugetară pe primele 7 luni din 2014 - dezastrul guvernării Ponta 

 
 

Stimaţi colegi, 
Execuţia bugetară pe primele şapte luni ale anului 2014 s-a încheiat cu un deficit de 0,2% din PIB faţă de 

1,0% din PIB aferent aceleiaşi perioade a anului precedent- fapt anunţat de reprezentanţii Ministerului Finanţelor 
Publice.   

Cifrele confirmă reducerea investiţiilor publice, tot mai probabil prin sacrificarea a mii de locuri de muncă 
din sectorul privat, dar şi creşterea cheltuielilor cu salariile ori a celor cu bunuri şi servicii. Şi ne aşteptăm, ca fiind an 
electoral, ca de acum cheltuielile să crească într-o manieră electorală.   

Veniturile bugetare scad în ciuda noilor taxe şi impozite impuse de Ponta (acciza suplimentară pe carburanţi, 
taxa pe stâlp, calcularea accizei la un curs superior).  

Din execuţia bugetară pentru primele 7 luni reiese clar că Victor Ponta nu dă doi bani pe cea mai importantă 
problemă a românilor şi anume găsirea unui loc de muncă. Prin blocarea cheltuielilor de investiţii de 8 miliarde de 
lei, Victor Ponta a sacrificat peste 100.000 de locuri de muncă şi a generat închiderea a câteva mii de firme.   

Prin continuarea politicii guvernului Ponta de tăiere a investiţiilor şi de introducere a noi impozite nu există 
nicio şansă ca România să iasă din recesiune. Dar, desigur, singura grijă a premierului este să satisfacă baronii PSD şi 
clientela politică pentru a avea susţinerea partidului în alegerile din noiembrie. 

Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat  

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Un nou proiect de lege pentru stimularea angajării şomerilor 
 

Stimaţi colegi, 
 
Ca în fiecare vară eu am continuat întâlnirile din instituţiile publice deconcentrate aflate în subordinea 

Ministerulului Muncii. E important să ştim ce nu merge şi de ce este nevoie chiar de la cei ce lucrează în domeniu. E 
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important pentru mine ca parlamentar să cunosc în principal problemele oamenilor care sunt în dificultate, care îşi 
doresc să muncească şi nu găsesc un loc de muncă. 

M-am bucurat să vad că la nivelul judeţului Arad există locuri de muncă disponibile, dar, prin faptul că 
salariile sunt aproape echivalente cu indemnizaţia de şomaj, oamenii aflaţi în şomaj nu sunt atraşi de muncă, mai ales 
dacă aceasta se desfăşoară într-o zonă industrială, preferând în schimb să stea acasă pe indemnizaţie, pe banii statului.  
Consider că am luptat prea mult în guvernarea noastră pentru a stimula creşterea forţei de muncă, pentru a sta acum 
să vad cum devenim un stat de asistaţi social.  

De aceea m-am gândit la o modificare a sistemului de calcul al indemnizaţiilor de şomaj, astfel încât şomerii 
să fie stimulaţi să îşi caute un nou loc de muncă. Urmează să duc această propunere în faţa colegilor mei parlamentari 
şi să vedem cum putem să ajutăm aceşti oameni în a-i stimula să se angajeze.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
 

Femeile din România vor locuri de muncă corect plătite 
 

 
              Stimaţi colegi, 
 
              Am citit cu atenţie propunerea legislativă prin care Guvernul Ponta anunţă pe toate canalele de ştiri că ajută 
mamele, că modifică Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor şi că dă o amnistie fiscală pentru acestea ca urmare a stabilirii unui cuantum eronat al indemnizaţiei pe baza 
documentelor prezentate de părintele ce a solicitat această indemnizaţie. 

Consider că totul este un praf în ochii aruncat mamelor, mai ales dispoziţiile referitoare la modificarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, prin care 
părintele care beneficiază de concediu pentru îngrijirea copilului ar putea obţine venituri suplimentare din alte 
activităţi, pe durata unui an de zile, în sumă de până la 1500 de lei anual, respectiv trei indicatori sociali de referinţă. 

În fapt, nu este vorba decât despre o nouă falsă pomană pentru manipularea masei electorale şi pentru a mai 
obţine astfel nişte voturi de la un anumit segment de alegători. Guvernul Ponta s-a specializat în aruncarea de praf în 
ochii electoratului şi de acordarea de false pomeni alegătorilor.  

După ce a vândut iluzii tinerilor care nu au diplomă de bacalaureat sau care ar dori să muncească în alte ţări 
din UE, pensionarilor şi salariaţilor, a venit rândul mamelor care au dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului. De 
fapt, oferta electorală a ministrului Muncii nu înseamnă nimic.  

Nu mă refer doar la faptul că este vorba de doar şase lei pe zi, pe care mamele au voie să le obţină din diverse 
activităţi, ci la caracterul pur teoretic, pentru că nici muncă la domiciliu nu se poate presta cu încadrarea în aceste 
sume.  

Angajatorii nici nu vor să audă, pentru că au costurile de administrare a acestor sume mai mari decat sumele 
respective. 

Iată cum premierul ne arată cum „pielea ursului din pădure”, se dă pe rând, în funcţie de interesele sale 
electorale, miniştrilor, pentru a fi vândută mai departe românilor. De data aceasta, sarcina a revenit ministrului 
Rovana Plumb. Dacă ar fi fost vorba de o reală intenţie de a sprijini familiile cu copii, Rovana Plumb nu s-ar fi 
mulţumit să lucreze cu doi - trei contabili din minister, pentru a încropi o falsă măsură socială, ci ar fi propus măsuri 
concrete, precum acordarea de reduceri de taxe şi impozite familiilor cu copii sau subvenţii şi facilităţi pentru creşe. 
În loc să defileze cu propuneri false de sprijin, ministrul Muncii ar trebui să crească alocaţia de stat pentru copii, care 
a rămas tot la 42 lei, deşi au fost depuse în Parlament multe propuneri rezonabile de creştere a ei. Sau, dacă mamele 
vor să muncească, pentru a câştiga mai mult decât sumele acordate, normal ar fi ca în mediul privat mamele să poată 
lucra fără plafon valoric , pentru că viramentele la salarii ar fi venituri la bugetul de stat.  

Stimaţi colegi, 
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Femeile din Romania vor locuri de muncă corect plătite, nu false pomeni electorale din partea unui guvern de 
stânga, alături de alte măsuri valabile pe termen scurt , fără nicio perspectivă pe termen mediu şi lung. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Sub guvernarea PSD ţara merge spre prăpastie în ceea ce priveşte ocuparea pe piaţa muncii 

 
              Stimaţi colegi, 
 

Sub guvernarea PSD ţara merge spre prăpastie în ceea ce priveşte ocuparea pe piaţa muncii . Actualul guvern 
nu a luat nicio masură pentru a stimula crearea de locuri de muncă, preferând să îi condamne pe români la statutul de 
asistaţi social . Cifrele oficiale ale Statisticii arată foarte clar că veniturile din impozitul pe salarii scad cu peste 2 
puncte procentuale, semn ca rata şomajului este chiar mai mare decât cea de 7,1% consemnată de INS pentru aprilie 
2014, oricum mult mai mare decat cea din aprilie 2012 , când era de 6,9% . 

Consider ca haosul guvernarii PSD se evidenţiază şi prin cifrele oficiale anunţate de INS , conform cărora 
rata natalităţii a ajuns la cel mai mic nivel de după Revoluţie. Pentru prima dată numărul de nou-născuţi la nivelul 
populaţiei rezidente a scăzut sub 180 mii.  

Tot pentru prima dată după Revoluţie avem o populaţie totală rezidentă în România sub 20 de milioane . Toţi 
aceşti indicatori se vor răsfrânge şi asupra ocupării pe piaţa muncii, iar Guvernul PSD nu are nicio viziune pentru a 
opri acest trend extrem de îngrijorător. 
  Oricum, ne amintim, in acest context, şi de alte gafe ale guvernării PSD în ceea ce priveşte ocuparea pe piaţa 
muncii, multe dintre ele fiind consemnate şi în avertizările Comisiei Europene. PSD a promis românilor 1 milion de 
locuri de muncă, dar nu le-a oferit decât mai mult şomaj şi mai multă nepăsare pentru categoriile vulnerabile. Rata de 
ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 de ani era, în aprilie 2012 , de 64,3%, după 2 ani de guvernare Ponta ea 
scăzând la 63,7%. În acelaşi timp, rata de angajare la grupa de vârstă 55-64 de ani este cu aproape 10% mai mică 
decât media europeană, fiind în România de doar 41,5%. 

Şi mai dezastruos este orizontul pentru ocuparea tinerilor în guvernarea PSD , cifra şomajului ajungând 
pentru aceasta categorie la aproape 25%. Comisia Europeana şi alte instituţii internaţionale trag permanent semnale 
de alarmă care vizează incompetenţa actualului guvern.  

Zilele trecute oficialii europeni au avertizat din nou ca sarcina fiscală suportată de persoanele cu venituri 
salariale mici şi medii ramâne ridicată şi încurajează munca nedeclarată şi nedeclararea integrală a veniturilor, dar şi 
ca Guvernul nu a luat nicio masură pentru a reforma sistemul de pensii şi nici nu are vreo masură pe termen lung.  

În acelaşi timp, Comisia Europeană a avertizat că rata de inactivitate este îngrijorător de mare, mai ales în 
rândul tinerilor, deşi România are la dispoziţie 700 de milioane euro pentru 2014 şi 2015 pentru a stimula ocuparea 
tinerilor prin programe ca Garanţia pentru tineri . Guvernul PSD nu ţine însă cont de aceste observaţii şi preferă să 
crească numărul asistaţilor social pe care să îi controleze electoral.  

Este inacceptabil ca un stat membru al UE să numere în acest moment peste 7 milioane de persoane asistate 
social dintr-o populaţie rezidentă de sub 20 de milioane. 

Toate aceste realităţi îngrijoratoare ale guvernării PSD arată că România are nevoie de măsuri urgente pentru 
stimularea ocupării pe piaţa muncii , şi în primul rând de reducerea fiscalităţii pe forţa de muncă. Înainte de a inventa 
tot felul de măsuri electorale fără nicio eficienţă economică, Guvernul trebuie să implementeze reducerea CAS-ului, 
pe care PDL o cere de 2 ani de zile, dar şi să absoarbă banii europeni alocaţi pentru crearea de locuri de muncă . 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Guvernul Ponta distruge învăţământul românesc 
 
              Stimaţi colegi, 

Guvernul Ponta distruge învăţământul românesc demonstrând că este corigent şi la acest capitol. Pe această 
cale consider că demisia ministrului Educatiei, Remus Pricopie şi a lui Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru 
Învăţământ Superior, ar reprezenta un gest de onoare, căci sunt principalii vinovati, în egală masură, de modificările 
dezastruoase aduse Legii Educaţiei Naţionale, prin Ordonanţa de Urgenţă emisă de guvernul Ponta (OUG 49/2014).  
Din dorinţa de acaparare  totală a mediilor preuniversitar şi universitar de către puterea politică, Guvernul Ponta a 
introdus nu mai puţin de 97 de modificări, care elimină orice criteriu de competenţă, instaurând dictatura politicului 
şi a clientelei de partid. Pe buna dreptate, Mircea Miclea, fostul ministru al Educaţiei, a arătat că “nimeni nu se va 
putea baza vreodata pe socialişti în încercarea de a obţine un consens care să aibă în centru interesul naţional, din 
moment ce acelaşi partid care a semnat Pactul Naţional pentru Educatie " în speţa PSD  a promovat acum, prin 
Ordonanţa Guvernului Ponta, un pact anti - educaţie. Autonomia şcolilor, atât cât era, este spulberată, pentru ca 
politicul să controleze la nivel central toate angajările şi concedierile, la solicitările baronilor locali ai partidului. Din 
dorinţa de manipulare în scop electoral, Guvernul a promovat organizarea celei de a treia sesiuni de BAC şi 
accederea în facultăţi a tinerilor care nu au promovat examenul de bacalaureat. Astfel, statul a cheltuit sume enorme 
pentru şcolarizarea la nivel universitar a unor tineri care nu au fost capabili să înveţe ceva în liceu, numai pentru ca 
Ponta şi PSD să acapareze voturile acestora. 

Doar nu degeaba s-au luat aceste măsuri în pragul campaniei electorale pentru prezidenţiale. Dând dovada de 
un cinism crunt, Guvernul Ponta îi face pe aceşti tineri să creadă că vine în sprijinul lor, când, de fapt, tot ceea ce li se 
pregăteşte este lipsa oricărei perspective de pătrundere pe piaţa muncii. În condiţiile unei crize accentuate de 
muncitori cu studii medii şi postliceale, Guvernul îi scoate pe aceştia de pe piaţa muncii, dezechilibrând grav 
economia naţională.  

Stimaţi colegi, 
Statul socialist, pe care Ponta şi ai lui doresc să-l instaureze, nu are niciun interes ca românii să beneficieze 

de un sistem de învăţământ performant, bazat pe cererea pieţei muncii, pentru că doar dacă sunt controlaţi de către 
sistem pot fi manipulaţi. Dacă vrea să dovedească faptul că nu urmăreşte acest lucru şi că modificările la Legea 
Educaţiei au fost cauzate de incapacitate profesională, premierul Victor Ponta are posibilitatea de a-şi retrage 
ordonanţa şi de a-i demite pe cei doi miniştri, Remus Pricopie şi Mihnea Costoiu. Sigur, s-ar impune ca el însuşi să-şi 
dea demisia, dar ar însemna să-i cerem prea mult. 

Vă mulţumesc. 
 

 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Au început pomenile electorale: proiect de lege iniţiat de Guvern pentru scutirea de la plată a unor debite 

provenite din pensii şi proiect de lege privind exonerarea de la plata unor sume de către personalul plătit din 
fonduri publice 

 
 

Stimaţi colegi, 
 

Guvernul a iniţiat un proiect legislativ  pentru scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii care 
vizează scutirea unor pensionari de la plata unor sume calculate greşit. Proiectul ar viza aproximativ 22.000 de 
pensionari cărora le-au fost calculate greşit pensiile, au primit sumele respective şi acum ar trebui să le restituie, deşi 
culpa este a celor care le-au calculat. Astfel de prevederi existau deja în ceea ce priveşte pensionarii din agricultură, 
din sistemul de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională şi de pe lângă instanţele judecătoreşti.  

La Senat acest proiect legislativ s-a modificat şi astfel s-a adoptat şi permite restituirea debitelor încasate deja 
în decursul a 5 ani, începând cu 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale. De asemenea, restituirea se realizează numai 
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pe baza cererilor depuse de pensionari la casele judeţene de pensii, Casa de pensii a municipiului Bucureşti, respectiv 
casele de pensii sectoriale. 

Cu privire la proiectul de lege privind exonerarea de la plata unor sume de către personalul plătit din fonduri 
publice, acesta a fost iniţiat în anul 2013 de parlamentarii PSD şi PNL şi iniţial a fost respins de Senat, având şi punct 
de vedere negativ de la Guvern. În iunie însă Camera Deputaţilor a aprobat proiectul cu votul tuturor grupurilor 
parlamentare. Măsura viza însă doar personalul din învăţământ din Vulcan, Lupeni şi Petroşani, jud. Hunedoara. 

Preşedintele a cerut reexaminarea întrucât legea ar avea caracter discriminatoriu şi individual prin aplicarea 
doar la anumite categorii, dar şi pentru că  nu există un studiu de impact. 
La reexaminare Senatul a decis extinderea amnistiei la toţi bugetarii, iar legea a fost transmisă spre Camera 
Deputaţilor care este decizională. 
Stimaţi colegi, 

Ponta şi miniştrii săi incompetenţi transmit un semnal foarte prost şi periculos tuturor românilor care îşi 
câştigă cinstit existenţa, care stau la cozi interminabile la ANAF pentru a-şi plăti dările către stat, care de multe ori 
renunţă la alte cheltuieli importante doar pentru a nu fi datori la plata impozitelor. Mesajul către aceşti români de 
bună credinţă este că în anumite momente bine alese, de cele mai multe ori în campania electorală, politicienii de la 
putere pot decide discreţionar amnistii fiscale, amnistii penale, amnistii de tot felul. În astfel de momente legea nu 
mai este aceeaşi pentru toată lumea, Curtea de Conturi nu mai este o instituţie ale cărei decizii trebuie respectate şi în 
general puterea alege să favorizeze anumite categorii în dauna altora.  

Hazardul moral creat este cu atât mai periculos cu cât presupune şi punerea batistei pe ţambal în ceea ce 
priveşte tragerea la răspundere a vinovaţilor de greşelile pentru care s-a ajuns la amnistie. Este aceeaşi gândire 
colectivistă de tip comunist prin care nimeni nu răspunde atunci când greşeşte, şi de fapt toţi vor plăti într-o măsură 
sau alta pentru acoperirea pagubei.  
Pentru Ponta singurii români care contează sunt cei care pot fi aduşi la vot prin diverse metode şantajiste. Aceste 
pomeni electorale acordate doar anumitor categorii şi în ciuda slabei performanţe economice nu sunt altceva decât o 
tentativă de fraudă electorală, o încercare de a cumpăra voturile unor anumite categorii sociale.  

Ponta nu a luat aceste măsuri în 2013 când se lăuda cu cea mai mare creştere economică din Uniunea 
Europeană, 3,5% (deşi ştim bine cum s-a ajuns la aceste cifre care nu s-au resimţit şi în traiul românilor), nu le-a luat 
nici în prima parte a acestui an când contextul economic european era mai favorabil, le ia în schimb acum când ţara a 
ajuns conform Eurostat în recesiune tehnică după două trimeste consecutive de scădere a PIB-ului, când toată Europa 
fierbe economic şi din punct de vedere geo-politic şi când instituţii internaţionale ca FMI care supravegheau să nu 
derapăm din nou au fost îndepărtate din apropierea guvernului.  

Totul pentru ca Ponta să aibă muniţie în campania electorală pentru alegerile din noiembrie şi în dispreţ 
absolut faţă de interesele ţării. 

A arunca în stânga şi în dreapta cu promisiuni electorale într-un moment în care ţara este în recesiune tehnică 
arată doar panica şi disperarea unui om politic care şi-a pierdut de mult simţul răspunderii.  
Aceste măsuri sunt luate pe genunchi, fără consultare publică, fără studii de impact, fără nicio bază serioasă în spate.  

Ponta este exponentul unui tip de gândire socialist primitiv care poate îngropa România. Această metodă 
presupune să dai cu o mână unor anumite categorii controlabile la vot şi să iei cu trei-patru mâini de la toţi 
contribuabilii. Iar dacă situaţia devine critică, Ponta va lua cel puţin dublu şi de la cei pe care îi aministiază azi prin 
introducerea a  noi şi noi taxe sau prin creşterea preţurilor la bunurile de consum.  

Stimaţi colegi, 
Toate aceste măsurile pompieristice anunţate de Ponta zilele acestea, măsuri care vizează mai multe categorii sociale 
printre care şi unii pensionari, sunt doar praf în ochi dacă economia nu funcţionează pentru ca aceste măsuri să 
rămână valabile şi după alegerile din noiembrie.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 
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Scutirea de la plata unor debite pentru mame 

 
Stimaţi colegi, 

 
Deşi România are o mare problemă de natalitate şi Guvernul Ponta nu a fost capabil să vină cu nicio măsură 

pentru a sprijini familiile care vor să aibă un copil, acum ne este prezentată ca o mare concesie această amnistie şi 
este considerată o reparaţie pe care o fac acum, în prag de campanie electorală, dar cu aplicabilitate din 2015. 
Prin proiectul de lege iniţiat de Guvern, sunt scutiţi de la plata debitelor părinţii cărora li s-a calculat greşit 
indemnizaţia numai dacă aceştia prezintă în şase luni o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere.  

De asemenea se acordă dreptul celor care primesc indemnizaţie de creştere a copilului de a realiza venituri 
suplimentare dacă se află într-una din următoarele situaţii: 
a) primeşte diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, 
acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei 
activităţi în perioada de concediu; 
b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora; 
c) realizează venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, de 
maximum 3 ISR într-un an calendaristic(1500 lei).  
Se stabileşte şi modalitatea de recuperare a debitelor în cazul celor care realizează venituri mai mari decât 3 ISR prin 
calcularea ca diferenţă între indemnizaţie şi stimulul de inserţie la care ar fi avut dreptul. 

Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor a adoptat propunerea cu un amendament prin care veniturile 
suplimentare pot ajunge la 6 ISR anual. 
Deci, stimaţi colegi, viitoarele mame vor avea drepturi la venituri suplimentare de 1500 lei pe an conform Guvernului 
sau 3000 de lei dacă rămâne amendamentul deputaţilor, adică maxim 8 lei pe zi. Această pomană este o jignire la 
adresa tuturor femeilor care vor să aibă un copil, dar fără a renunţa la cariera profesională. 

Stimaţi colegi, 
Dacă chiar ar vrea să sprijine într-adevăr femeile/ părinţii cu copii mici, Guvernul ar trebui să fie preocupat de 
asigurarea infrastructurii pentru îngrijirea copiilor(creşe, grădiniţe), de asigurarea unor programe de muncă flexibile. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Pensii speciale pentru personalul din aviaţie 

 
Stimaţi colegi, 
În Parlament există încă din anul 2013 un proiect de modificare a legii 233/2007 – cu privire la statutul 

personalului din aviaţie, care printre prevederile sale cuprinde şi dispoziţii referitoare la acordarea de pensii speciale 
acestei categorii de personal ce lucrează în sistemul public. 

În punctul de vedere transmis Guvernul nu susţine propunerea argumentând atât prin impactul financiar, cât 
şi prin necesitatea asigurării unei egalităţi de tratament şi astfel această propunere a fost respisă la dezbaterile avute în 
Senat. 

Şi totuşi, acum când mai avem un pic până se dă startul campaniei pentru alegerea Preşedintelui României, 
guvernul vine şi susţine adoptarea acestui proiect. Astfel, Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor a adoptat 
raport favorabil asupra propunerii şi urmează a fi înscrisă pe ordinea de zi, aceasta fiind camera decizională. 
Stimaţi colegi, 

Avem din nou de-a face cu o pomană electorală şi ipocrizie din partea guvernanţilor PSD care anul trecut 
respingeau acest proiect, iar acum îl scot de la naftalină. 
Vom face din nou categorii de super-pensionari în loc să reglementăm echitabil această situaţie prin introducerea 
pensiilor ocupaţionale. 
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Proiectul pensiilor ocupaţionale este un proiect care a fost lăsat la cheie în 2012 de guvernarea PDL, ca parte a 
pachetului amplu de reformă a pensiilor. Chiar dacă mult blamată, reforma pensiilor a reuşit să aducă un echilibru şi 
o corectitudine în sistem. Pensiile cresc acum în fiecare an nu prin generozitatea guvernării Ponta ci pentru că legea 
PDL din 2010 stabileşte  o indexare anuală în baza creşterii preţurilor şi a salariilor. 

Proiectul pensiilor ocupaţionale lăsat de PDL în 2012 şi depus anul acesta în Parlament vine în completarea 
sistemului de pensii din sistemul de bază pentru a permite anumitor categorii sociale să beneficieze de venituri 
suplimentare la pensie. Astfel, angajatorii, fie separat, fie asociindu-se, pot propune scheme de pensii ocupaţionale, 
dar cu acordul angajaţilor. Adică nimeni nu poate fi obligat să contribuie la o astfel de pensie ocupaţională dacă nu 
doreşte. 

Contribuţia la acest tip de pensie poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul 
asimilat acestuia. Aceasta va fi virată de angajator odată cu contribuţiile la asigurările sociale obligatorii, iar în caz de 
nevirare se vor aplica aceleaşi sancţiuni. Contribuţiile se împart între angajat şi angajator aşa cum a fost stabilit la 
începutul schemei şi sunt deductibile din impozitul pe venit pentru angajat şi din impozitul pe profit pentru angajator. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Votul prin corespodență, o nevoie ignorată în mod voit de către Guvernul Ponta 

 
 

Deşi nu a terminat să numere chiar toți românii cu drept de vot, Guvernul Ponta a numărat extrem de rapid 
banii pe care românii aflați în afara granițelor i-au adus în țară: 4,23 miliarde de euro în 2013, cu un sfert de miliard 
de euro mai puțin decât în 2012. Și, probabil supărat pe supuşii săi, Premierul Ponta s-a gândit să-i pedepsească. 

Și i-a pedepsit aşa cum doar un arogant şi un Guvern care vorbeşte mult despre oameni, dar face puțin pentru 
ei, poate: a făcut ca cel puțin 2,5 milioane de români, câți sunt estimați cei plecați în afara granițelor, să se înghesuie 
în 190 de secții de vot, câte au fost organizate la alegerile europarlamentare. Mai grav este că, pentru alegerile 
prezidențiale care vor avea loc în mai puțin de două luni, numărul secțiilor de vot organizate de către Guvern nu este 
de aşteptat să depăşească 306, câte au fost şi în 2009.  

Pentru că ştie că nu-i poate prosti pe românii plecați în străinătate, care nu cad ca muştele victime ale 
propagandei şi care au acces la alte modele politice şi au alte aşteptări, PSD s-a gândit că modul cel mai eficient este 
de a nu-i lăsa pe aceşti oameni să voteze, după o logică foarte simplă: Ce nu te poate atinge, nu te poate răni! 

Fapt pentru care PSD s-a mobilizat exemplar şi ministrul său de Externe, Titus Corlățean, de altfel un om 
care ar trebui să fie foarte familiarizat cu problemele cu care se confruntă românii de pretutindeni, a făcut ce a făcut şi 
a reuşit ca nici în 2014 să nu ofere condiții civilizate de vot românilor din străinătate şi să facă tot ce poate pentru a-i 
descuraja în mod real pe aceşti oameni să voteze.  

Furia PSD pe românii care au plecat în străinătate este veche şi mocneşte din 2009, atunci când aceşti 
cetățeni plecați de nevoie din țară au făcut diferența şi au afirmat sus şi tare că dreapta este calea pe care trebuie să o 
urmeze România. Acum, în 2014, această furie şi acest dispreț au fost aduse la nivel de artă, care ar face ca orice 
decident politic dintr-o țară europeană să se întrebe dacă nu cumva autoritățile centrale din România duc un război, 
tacit, cu cetățenii lor din afara granițelor. 

Ca să înțelegeți revolta mea pentru un număr de peste 2,5 milioane de români aflați în străinătate, la alegerile 
parlamentare au fost repartizate doar şase colegii de deputați şi două pentru senatori, fiind organizate 306 secții de 
votare. Spre comparație, județul Constanța, condus de un Preşedinte de Consiliu Județean care fuge de arest 
preventiv în SUA, are 14 colegii electorale, dintre care zece pentru deputați şi patru pentru senatori. Deci acoliții lui 
Nicuşor din Constanța au nevoie de două ori mai mulți deputați decât milioane de români din Italia, Spania, Marea 
Britanie, Franța, Germania, Grecia, Austria, Turcia, SUA sau Israel. 

La alegerile prezidențiale din 2009 au fost organizate 294 de secții de votare, iar la referendumul din vara 
anului 2012 au fost organizate 306 secții de votare în afara granițelor. 
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Asta este brutul adevăr: PSD pregăteşte fraudarea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie şi prin îndepărtarea 
românilor din afara granițelor şi prin descurajarea participării acestora la procesul electoral. Motivul este simplu: 
dacă românii din străinătate ar vota cu toții, PSD ar trebui să fure cel puțin atâtea voturi în plus câți oameni vin la vot 
în străinătate, ştiut fiind faptul că aceşti oameni nu votează aproape deloc cu candidatul stângii.  

În acest context, măsurile de natură administrativă luate de către MAE, deci, pe baza principiului 
solidarității, de către tot Guvernul Ponta, sunt fie luate cu rea-voință, aşa cum am spus, pentru a-i descuraja pe 
români să voteze, fie sunt luate cu bună-ştiință, ca parte a unui plan mai mare de fraudare a alegerilor: 306 secții, cât 
se estimează că vor fi organizate în acest an pentru alegerile prezidențiale, sunt prea puține pentru nevoile reale ale 
compatrioților noştri şi prea multe pentru o tentativă elaborată de fraudare. 

Din punctul meu de vedere, şi din punctul de vedere al Opoziției, un singur lucru poate să rezolve acest 
deficit grav de democraţie: introducerea de urgenţă a votului prin corespondenţă.  
Acest vot ar avea trei avantaje majore: 
1. Va creşte semnificativ prezenţa la vot a românilor aflaţi în afara graniţelor, reducând dramatic costurile 
pe care aceştia trebuie să le suporte în prezent pentru a-şi exercita dreptul constituţional de a vota. 
2. Va contribui la creşterea calităţii democraţiei româneşti, prin creşterea reprezentativităţii aleşilor şi prin 
creşterea prezenţei la urne. 
3. Va contribui la creşterea sentimentului de apartenenţă faţă de statul român al acestor contribuabili care 
oferă mult mai mulţi bani decât servicii primesc, putând să ducă inclusiv la creşterea procentului celor care decid să 
se întoarcă în România. 

Dar PSD este mult prea speriat că 2014 va semăna cu 2009, an în care, în ciuda propagandei televizate, 
alegătorii români au decis, în mod corect, că doar dreapta poate să reaşeze România pe drumul cel bun. 

Dacă PSD şi Preşedintele său, prim-ministrul Victor Ponta, candidatul stângii la alegerile prezidențiale, nu se 
tem de proprii lor cetățeni şi dacă preşedintele PSD, în cârdăşie cu alți lideri ai PSD şi cu înalți oficiali 
guvernamentali, nu plănuieşte o nemaivăzută campanie de fraudare a alegerilor, atunci PSD ar trebui să susțină 
introducerea de urgență a votului prin corespondență chiar la alegerile prezidenținale din luna noiembrie a acestui an! 
 

Deputat 
Valeria Schelean 

 
*** 

 
 Atac violent la statul de drept  

Domnule  Preşedinte, 
 Stimaţi Colegi, 
 

Nu am uitat nici o clipă acțiunile comise de USL în  vara lui  2012 , prin suspendrea preşedintelui României , 
acţiuni care au lovit dur  în  statul de drept . Nu am uitat de asemnea  „ marţea neagră” din decembrie 2013 , când 
prin acţiunile Parlamentului din acea zi, ţara noastră  s-a îndepărtat de la principiile tranasparenţei şi ale statului de 
drept, acţiuni care au afectat negativ imaginea României. 

 Guvernul Ponta emite o Ordonanţă de Urgenţă prin care dă posibilitatea aleşilor locali să plece de la un 
partid la altul fără aşi pierde mandatul, o legiferare grosolană a traseismului politic, o altă lovitură dată instituţiilor 
statului de drept. Această ordonanţa este adoptată urgent în şedinţa de guvern şi publicată în Monitorul Oficial. 

Disperarea PSD-ului îl determină  pe domnul Ponta să încalce, din nou, cele mai elementare norme ale 
democraţiei, prin atragerea aleşilor locali, acum în pragul alegerilor prezidenţiale, iar această disperare de a câştiga 
alegerile , va afecta imaginea externă a României ca stat de drept. 

Răul făcut democraţiei şi statului de drept  în 2012 şi 2013 continuă acum în 2014 ,  prin această ordonanţă, 
un rău care va fi pe termen lung , iar România nu are nevoie  de aşa ceva, are nevoie de creştere economică, de  
ridicare a nivelului de trai, de o viaţa mai bună pentru  cetăţenii ei. 

Traseismul politic în administraţia locală, printr-o derogare de la Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, este un act de disperare şi inconştienţă dar nu în ultimul rând un atac dur la democraţie şi la statul de drept, iar 
procesul legislativ trebuie să fie transparent şi la el să participe toate partidele politce. 
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Societatea civilă şi Opoziţia din România cere Guvernului Ponta să nu emită această Ordonanţă , cu efecte de 
scurtă durată a migraţiei aleşilor locali , dar cu efecte de lungă durată a imaginei României, iar în acest sens au avut 
loc ample acţiuni de protest organizate de ACL împotriva acestei intenţii a Guvernului Ponta  de a adopta această 
ordonanţă. 

 ACL-ul a trimis scrisori ambasadei SUA şi ambasadelor statelor Uniunii Europene , prin care a semnalat 
pericolul fraudării alegerilor prezidenţiale , prin această legalizare a migraţiei. De asemenea ACL-ul a trimis o  
informare  Comisiei de la Veneţia , cu privire la derapajele de la normele statului de drept ale PSD-ului şi ale 
Guvernului Ponta dar nu în ultimul rând va initia  o moţiune de cenzură în acest sens. Reacţia ambasadei SUA si a 
Marii Britanii nu a întârzâiat , acestea au susţinut că această schimbare legislativă ar fi trebuit să urmeze o cale 
transparenta, iar migraţia aleşilor locali nu este benefică pentru statul de drept . 

ACL-ul a cerut si Avocatului Poporului să  sesizeze CCR cu privire la această ordonanţă, Avocatul Poporului 
fiind cel care poate să sesizeze  în cazul ordonaţelor de urgenţă. 

Nici nu a intrat bine în vigoare această ordonanţa şi unii primari sunt decişi să migreze la PSD numai pentru 
anumite avantaje baneşti , cu care să îşi continuie proiectele începute.  

 
Deputat 

Vasile Iliuţă 
 

*** 
 

Incompetența guvernului Ponta pune în pericol viața nou născuţilor din România 
 

Sistemul sanitar românesc se confruntă, din nou, cu o criză acută de vaccinuri, problemă care pare să nu-l 
îngrijoreze prea mult pe Victor Ponta aflat în plină campanie electorală. După ce presa a semnalat cazurile legate de 
lipsa fondurillor necesare pentru tratarea bolnavilor de cancer iar directorul Uniunii Naţionale a Organizaţiilor 
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA  a sesizat aceeaşi problemă în cazul celor infectaţi cu acest virus, lipsa 
vaccinurilor utilizate pentru imunizarea nou născuţilor, relevă găunoşenia sistemului sanitar românesc şi lipsa reală 
de interes a actualilor guvernanţi. 

Într- o astfel de situaţie se află şi judeţul Prahova, unde din 20 iunie până în prezent niciunul din bebeluşii 
aduşi pe lume nu a beneficiat de vaccinul împotriva hepatitei B, în condiţiile în care lunar sunt înregistraţi 
aproximativ 500 de nou născuţi. Această lipsă de reacţie este nepermisă pentru guvernul unui stat membru al Uniunii 
Europene, cu atât mai mult cu cât recomandările valabile la nivel internațional, cât şi schema națională subliniază 
necesitatea ca imunizarea să fie făcută în maternități, în primele 24 de ore de la naştere. 

Inconştienţa şi nepăsarea cu care premierul tratează acest subiect nu ar trebui să ne surprindă, astfel de 
comportament fiind deja marcă înregistrată a guvernării PSD.  Aflaţi într – o goană nebună după putere şi imagine, 
Ponta ignoră problemele reale cu care se confruntă sistemul sanitar plasând responsabilitatea imunizării bebeluşilor în 
grija părinţilor speriaţi de gândul că  vieţile copiilor sunt puse permanent în primejdie. 

Solicit pe această cale, premierului Victor Ponta remedierea urgentă a acestei situaţii întrucât simularea 
actului de guvernare televizat nu rezolvă problemele!  
 

Deputat 
Roberta Anastase 

 
*** 

 
Spitalul regional din Timişoara- prioritate ‘’zero’’ a guvernului social- democrat condus de Victor Ponta 

 
Ministrul Sănătăţii, domnul Nicolae Bănicioiu, a anunţat că  Timişoara rămâne pe dinafară la investiţia de 

mult promisă şi anume construcţia unui spital regional. În anul 2013, Ministerul Sănătăţii a găsit resursele necesare 
pentru o astfel de investiţie la Iaşi, arătând că institutul oncologic de acolo este prioritatea zero şi precizând că pentru 
finalizarea şi punerea lui în funcţiune sunt prevăzuţi 17,9 milioane de lei. Faptul că Ministerul Sănătăţii a considerat 
Iaşiul ca prioritate este nedrept şi inuman din perspectiva numărului de bolnavi de cancer aflaţi în evidenţe. Conform 
Ministerului Sănătăţii, dacă la Iaşi sunt în evidenţe 9.537 de bolnavi de cancer, în judeţul Timiş, în momentul de 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2014  
săptămâna  8- 12  septembrie   2014  

 

  

86

faţă, sunt înregistraţi 15.873 de bolnavi de cancer, judeţul Timiş fiind pe locul doi în regiunea de Vest ca mortalitate 
cauzată de cancer. Construcţia unui spital regional ar fi fost  mai mult decât necesară în judeţul Timiş, unde apar 
anual peste 2.200 de cazuri noi de cancer, incidenţa anuală fiind de 335 de cazuri noi la 100.000 de locuitori. Tot în 
judeţul Timiş se înregistrează cea mai mare prevalenţă a cancerului din zona de vest – 25 %o de locuitori, faţă de 24, 
în Caraş-Severin, 23, în Arad şi 17, în Hunedoara.Conform unei declaraţii de presă a domnului ministru Bănicioiu, 
citez : ‘’zonele pentru construcţia unor spitale au fost alese ţinând cont de vechimea unităţilor existente şi de 
adresabilitate.’’„Am ales să construim spitale regionale în Iaşi, Cluj şi Craiova pentru că sunt zonele cele mai 
defavorizate. De asemenea, vom reabilita o serie de spitale judeţene, infrastructuri locale. Am găsit soluţii, împreună 
cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru finanţarea de echipamente medicale din fonduri structurale”. 

În luna februarie 2014, Guvernul Ponta anunţa că a împărţit pe domenii fondurile structurale şi de coeziune 
pe care România le va primi în exerciţiul financiar 2014-2020 al UE. Într-o şedinţă a Comitetului Interinstituţional 
pentru Acordul de Parteneriat 2014-2020, premierul Victor Ponta a dat primele detalii legate de proiectele spre care 
vor merge, în principiu, 22 miliarde de euro din fondurile structurale ale exerciţiului financiar 2014-2020. Pentru 
sănătate s-a alocat  suma de 500 de milioane de euro, inclusiv pentru construcţia a trei spitale regionale, la Iaşi, Cluj 
şi Craiova. Timişoara a fost lăsată, din nou, pe dinafară.  

Judeţul Timiş  este cvasi-absent din lista de investiţii finanţate de guvernul condus de premierul Victor 
Ponta. Guvernul Ponta nu a alocat Timişoarei niciun leu, deşi, recent, au apărut informaţii că se vor primi 5 milioane 
de lei pentru demararea construcţiei Corpului B de la Spitalul de Copii.  

Timişoara rămâne, în continuare, cu zero lei alocaţi proiectelor sale aflate în jurisdicţia Guvernului pentru 
obiective promise de ani de zile – completarea inelului de centură a Timişoarei, racordul doi la autostradă, 
reabilitarea gării de nord, teatrul / opera, sinagoga, bazinul de înot olimpic, sala polivalentă de 15 000 de locuri.  

În calitatea mea de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, colegiul uninominal nr.1 am adresat 
domnului Ministru Bănicioiu si Ministerului Sănătăţii am adresat o interpelare referitoare la necesitatea investiţiei 
spitalului regional Timişoara, datată 8.04.2014, nr.1366B la care nu am primit răspuns nici pînă acum şi la care din 
prima zi a acestei sesiuni parlamentare am făcut revenire. Sănătatea ar trebui să fie, prioritatea numărul unu a 
politicilor publice, inclusiv a celor de protecţie socială,  cu atât mai mult cu cât PSD este un partid care se proclamă 
de orientare social-democrată.  

Din păcate, pentru Timişoara şi pentru judeţul Timiş construcţia unui spital regional a fost doar o promisiune 
din lungul şir de promisiuni deşarte ale guvernului condus de Victor Ponta ! Un guvern care minte cum respiră ! 

                                             
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

 
Dictatura Guvernului Ponta  în  democraţie  

 
Premierul Victor Ponta a declarat la începutul şedinţei de Guvern de săptămâna trecută că îşi asumă OUG 

privind migraţia primarilor, el precizând şi că termenul în care aleşii locali îşi pot alege partidul va fi de 45 de zile.În 
acest sens, OUG va intra în vigoare la 1 septembrie 2014, odată cu depunerea la Parlament, aleşii locali vor putea 
opta pentru un partid până la jumătatea lunii octombrie, cu două săptămâni înainte de primul tur al alegerilor 
prezidenţiale. 

 În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă primarii şi 
preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni, precum şi candidaţii care au fost 
declaraţi supleanţi, isi pot exprima  în scris opţiunea cu privire la partidul politic din care doresc să facă parte,  
fără ca aleşii locali respectivi să-şi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor, se arată în proiectul de 
ordonanţă de urgenţă. 

Primarii şi preşedinţii de CJ  ar urma să depună declaraţia la: partidul politic sau la organizaţia 
minorităţii naţionale, după caz, din care optează să facă parte; autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale pentru care a candidat, prin intermediul secretarului unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale respective.Consilierii locali, judeţeni şi supleanţii îşi vor anunţa opţiunea 
politică la: partidul politic sau la organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale, după caz, din care 
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optează să facă parte; autoritatea deliberativă pentru care a candidat, prin intermediul secretarului 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective.  

Ambasada SUA s-a declarat îngrijorată în legătură cu momentul ales de Guvern pentru adoptarea ordonanţei 
de urgenţă care va permite aleşilor locali să îşi poată alege partidul din care fac parte fără a-şi pierde mandatul. Este 
un act arbitrar, autocratic al guvernului în prag de alegeri prezidenţiale. 

 ”Am auzit argumente pro şi contra ordonanţei propuse cu privire la aleşii locali. Suntem îngrijoraţi în 
legătură cu momentul ales. Ne-am exprimat în trecut îngrijorarea privind legiferarea unor chestiuni complexe prin 
ordonanţe de urgenţă şi credem că măsurile de acest fel ar trebui discutate în cadrul unui proces legislativ deschis şi 
transparent care permite organizarea unei dezbateri la care să poată participa liber toate partidele politice, societatea 
civilă şi toate părţile interesate” se arată într-o declaraţie a Ambasadei SUA.  
  Alianţa Creştin Liberală nu va primi în rândurile sale niciun primar, preşedinte de Consiliu Judeţean, 
consilier local sau judeţean traseis                                         t 
Alianţa Creştin Liberală condamnă ferm decizia Guvernului de a adopta această ordonanţă a traseismului politic, un 
act profund nedemocratic, un atac la statul de drept. Victor Ponta încalcă regulile democratice exact înainte de 
alegeri, încercând să ajungă preşedinte al României prin mijloace ilegale şi imorale. Prin adoptarea acestei 
ordonanţe, Guvernul PSD demonstrează că este capabil de orice abuz, că este gata în orice moment să submineze 
valorile democratice şi europene. De asemenea, Alianţa Creştin Liberală nu va face niciun demers de atragere a 
vreunui ales local migrator, beneficiar al acestei ordonanţe ruşinoase a guvernului Ponta.Victor Ponta are nevoie ca 
aerul de acest act normativ, pentru că, altfel, nu poate ajunge preşedinte. Aşa se explică  această disperare să se 
încalce toate cutumele şi inclusiv Constituţia, pentru că administraţia locală este o instituţie constituţională, definită 
în Constituţie. 

De asemenea, ACL deţine informaţii potrivit cărora textul ordonanţei de urgenţă nu ar fi definitivat, în 
condiţiile în care şedinţa de Guvern a avut loc săptămâna trecută, urmând să existe ajustări ale actului normativ, fapt 
care este ilegal.Este imperios necesar ca autorităţile judiciare să-şi îndrepte atenţia asupra modului în care Guvernul 
Ponta a procedat din punct de vedere al tehnicii legislative la adoptarea actului normativ.Prin adoptarea acestei 
ordonanaţe ilegale şi imorale, Guvernul Ponta vrea să dea un semnal de forţă în propriul partid cu privire la faptul că 
nu ţine cont de nimeni şi de nimic. Nu ţine cont de opoziţie, nu ţine cont de lege, nu ţine cont de societatea civilă, nu 
ţine de partenerii externi ai României, în a adopta acte normative care să le protejeze interesele politice. 

Avem de-a face cu un reflex dictatorial al Guvernului care ”este surd şi orb” la argumentele partidelor de 
opoziţie cu privire la adoptarea  acestei ordonanţe, un act profund  anti-democratic.  

 
Deputat 

Vasile Gudu 
 

*** 
Sezonul “microbuzelor electorale” 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

 
În toată “România prietenă puterii” au loc zilele acestea adevărate festivităţi de predare a cheilor 

microbuzelor şcolare atât de aşteptate, de ani de zile, de micii şi mai marii şcolari care ajungeau pe jos sau abandonau 
şcoala din cauza lipsei acestor mijloace de transport. 
 
Mă bucur sincer de bucuria inocentă a elevilor care vor fi ajutaţi să nu mai părăsească şcoala sau să străbată drumul, 
şi aşa lung şi greu al învăţăturii, în condiţii deloc europene. 

Ca deputat de Suceava şi membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, am semnalat în numeroase rânduri, prin declaraţii politice, interpelări în scris sau directe, problemele 
legate de cauzele abandonului şcolar. Nevoia de microbuze şi autobuze era unanim recunoscută, iar promisiunile se 
făceau, de fiecare dată, “cu termene clare”. 
Constat că a trebuit să intrăm într-o nouă campanie electorală pentru ca acele promisiuni să fie onorate. 

Stimaţi Colegi, Vă mărturisesc că mi-e greu să o spun dar trebuie să remarc că microbuzele şcolare au 
devenit anul acesta microbuze electorale. 
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Sper însă, din toată inima, ca ele să nu fie folosite pentru a duce oameni la nunţi sau la vot, aşa cum s-a mai 
întâmplat, şi ca, de data aceasta, investiţia să meargă ţintit şi eminamente către destinatar. Mai mult, fac şi un apel 
către Guvernul României de a sprijini primăriile  pentru acoperirea costurilor viitoare legate de utilizarea mijloacelor 
de transport: combustibil, personal, întreţinere, care, după cum ştim, sunt cu greu suportate de bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale beneficiare, mai ales a acelora care nu fac parte din lanţul puterii. 

Altminteri, microbuzele şcolare, chiar dacă şi electorale, vor rămâne piese de muzeu în curtea şcolilor sau 
vor pleca spre alte destinaţii (tot la fel cum s-a mai întâmplat).  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Sanda Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
Nominalizarea comisarului european - sfidare la adresa românilor 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 

 
Ceea ce a făcut primul-ministru în legătură cu nominalizarea comisarului european depăşeşte sfera 

incompetenţei şi a cinismului. Este o veritabilă sfidare la adresa tuturor românilor care şi-au dorit ca, odată cu 
intrarea României în Uniunea Europeană, să redevină membrii în cadrul clubului select al democraţiilor occidentale. 
Nu putem aspira la acest statut în condiţiile în care primul-ministru ne umileşte acceptând „firimiturile” de la masa 
generoasă a ţărilor care ştiu să îşi promoveze interesele şi oamenii competenţi. 

Mai important decât nominalizarea comisarului european mi se pare portofoliul primit de România în cadrul 
Comisiei Europene şi trebuie să constat că, dacă din punct de vedere  statistic România este a şaptea naţiune a 
Europei, din punct de vedere al posibilităţii influenţării deciziei politice, nu este pe scenă, ci poate doar în culise. 

Exemplul Poloniei este elocvent în acest sens şi moment. Recunoaşterea internaţională, odată cu 
nominalizarea primului-ministru polonez la conducerea Consiliului European, mă face să fiu, pe de o parte, elogios 
cu eforturile acestui popor greu încercat de istorie, dar, pe de altă parte, mărturisesc că mă bântuie o nedisimulată 
frustrare faţă de incapacitatea Guvernului României de a ne oferi prilejul să contăm în arhitectura europeană. 

Cu mult timp în urmă cineva îl numea pe Victor Ponta „micul Titulescu”. Doamne, ce eroare! Astăzi avem la 
Palatul Victoria un gâgă prins la copiat în faţa Uniunii Europene, un epigon, cel mult, al unui alt prim-ministru al 
zilelor noastre. 

Îi sugerez stimabilului prim-ministru de azi, care a dovedit că nu are capacitatea de a prezenta Europei 
oportunităţile politice ale României, să citească câteva din lecţiile istoriei.  

De învăţat, nu mai are cum. Este târziu şi nici nu ştiu dacă are această deprindere. Şi, dacă nu înţelege, îi 
propun să recitească paginile despre marii oameni de stat ai acestei ţări.  

Îi recomand să înceapă cu Ion I.C. Brătianu, dar mai ales cu demersurile domniei sale pentru realizarea 
României Mari. 

Nu este prima dată când lipsa de viziune şi strategie a Guvernului Ponta, cuplată cu incompetenţa şi 
politicianismul meschin, pun România într-un con de umbră, dar sper să fie pentru ultima oară, odată cu nota de plată 
din această toamnă.  

Nu mai este loc pentru umilinţă şi sper ca cetăţenii să fie mai responsabili ca oricând. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat 

Dănuţ Culeţu 
 

*** 
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 Interpelări 
 
Adresată: domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
De către : deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Obiectul interpelării: revenire asupra situaţiei Institutul Regional de Oncologie de la Timişoara 

 
Domnule Ministru, 

 
În data de 8 aprilie 2014 v-am transmis interpelarea nr.1366B referitoare la demararea construcţiei 

Institutului Regional de Oncologie Timişoara, la care până în prezent nu am primit nici un răspuns.De aceea revin 
asupra acestui subiect şi aştept din nou un răspuns. 

Colegiul Medicilor din România avertizează că din cauza deficienţelor din sistemul de sănătate, în România 
cancerul a ajuns să aibă cea mai mare rată a mortalităţii din ţările europene. Numărul insuficient de medici, penuriile 
de finanţare, politicile neinspirate din domeniul sanitar sunt doar câţiva dintre factorii care contribuie la această 
concluzie care nu face cinste sistemului medical din România.     Judeţul Timiş continuă să rămână unul dintre 
judeţele cu cea mai mare incidenţă a cancerului, raportată la zona de vest, dar şi nivel naţional, fiind pe locul doi în 
regiunea vest ca mortalitate cauzată de cancer.     

Suma  care a fost atribuită de Ministerul Sănătăţii pentru realizarea documentaţiei poate fi considerată  
pierduţă, pentru că studiul de fezabilitate întocmit nu  mai are corespondent în realitate, ţinând cont de faptul că, fără 
măsuri minime de protecţie, clădirea de pe Calea Torontalului se degradează pe zi ce trece. 

Ministerul Sănătăţii a găsit, anul trecut, resursele necesare pentru o astfel de investiţie la Iaşi, arătând că 
Institutul Oncologic Iaşi este prioritatea zero şi precizând că pentru finalizarea şi punerea lui în funcţiune a prevăzut 
17,9 milioane de lei. Conform Ministerului Sănătăţii, dacă în judeţul Iaşi sunt în evidenţe 9.537 de bolnavi de cancer, 
în judeţul Timiş, în momentul de faţă, sunt înregistraţi peste 13.000 de bolnavi de cancer. 

Având în vedere cele prezentate, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi punctul dumneavoastă de 
vedere şi să-mi precizaţi care sunt motivele pentru care municipiul Timişoara a fost scos şi de această dată de pe lista 
investiţiilor de către Guvernul Ponta ? 

Solicit din nou  răspuns scris. 
 

*** 
 

 

 Întrebări 
 
 

 
Adresată domnului George Băeşu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 

Termenul pentru analiza dosarelor 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
 
Vă supun atenţiei situaţia dosarului înregistrat la instituţia pe care o conduceţi cu nr. 14587/CC, care mi-a 

fost adusă la cunoştinţă de către doamna Gontaru Elena Viorica în cadrul audienţelor de la Biroul Parlamentar. 
Conform documentelor puse la dispoziţie de către petentă, am constatat că la data ultimului răspuns primit, 

18.02.2014, dosarul nu fusese încă repartizat personalului de specialitate în vederea analizării şi fără a se specifica un 
termen la care acest lucru se va întâmpla. 
Prin urmare, vă rugăm respectuos să ne comunicaţi următoarele: 
- La ce dată va fi repartizat acest dosar în vederea soluţionării procesului de restituire/despăgubire, 
aşa cum prevede nr. Legea nr. 165/2013? 
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- Având în vedere experienţa specialiştilor din cadrul ANRP şi volumul de muncă, se pot stabili 
termene de soluţionare certe pentru a veni în sprijinul cetăţenilor? 
 Solicit răspuns scris şi oral. 

Vă mulţumesc. 
Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat  

Sanda Maria Ardeleanu 
 

*** 
 
 

Adresată domnului Ioan Rus,  ministrul Transporturilor        
 

Creşterea tarifelor operatorilor de transport 
 
Stimate domnule ministru, 
 

 Aşa cum bine ştiţi, Franţa şi Belgia au introdus de curând noi reglementări privind perioada de repaus 
săptămânal normală în cabina vehiculului. Consecinţele măsurilor adoptate de autorităţile acestor ţări sunt implicite şi 
v-au fost aduse la cunoştinţă În principal, este vorba de creşterea tarifelor operatorilor de transport raportată la 
imposibilitatea respectării măsurilor impuse care determină achitarea unor amenzi în cuantum greu de suportat. 

Mai mult decât atât, vă rog să observaţi că aceste reglementări nu sunt în spiritul respectării principiului 
concurenţei şi prevăd amenzi excesive. 
 Având în vedere situaţia de fapt şi conţinutul reglementărilor, vă rog, Domnule Ministru, să îmi comunicaţi: 
- Care sunt demersurile făcute de Guvernul României în vederea stopării unor astfel de iniţiative 
naţionale? 
- Ce demersuri aţi întreprins la nivel european pentru retragerea de către autorităţile franceze şi belgiene a 
măsurilor recent aprobate? 
- Care sunt autorităţile europene cu care aţi stabilit un pachet de măsuri necesar desfăşurării activităţii de 
transport internaţional în condiţii egale? 

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită consideraţie, 

 
Deputat 

Dănuţ Culeţu 
 

*** 
 

Adresată domnului Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
    

Taxarea centralelor de apartament 
  

Domnule Ministru, 
 Anul 2015 coincide cu un nou termen limită pe care Guvernul României şi l-a definit pentru a impune o aşa-
zisă „taxă de poluare” pentru consumatorii casnici care utilizează sisteme de încălzire bazate pe centrale proprii 
(centrale de apartament). Prim-ministrul Victor Ponta a precizat în urmă cu puţin timp că această măsură este impusă 
de angajamentele României faţă de politica de mediu comunitară. În acest sens, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi 
următoarele precizări: 

- prin ce act comunitar este obligată România la impunerea acestei taxe, în condiţiile în care Comisia 
Europeană stimulează, prin facilităţi, centralele eficiente energetic? 

- ce cuantum va avea această taxă, în condiţiile în care preţul gazelor naturale pentru consumatorii casnici din 
România este deja unul dintre cele mai mari din UE şi cum se va impune această nouă taxă? 
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    Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea consideraţie, 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
    

Indexarea veniturilor din sectorul public în anul 2015 
  

Doamnă Ministru, 
 

 A mai rămas mai puţin de o lună până la termenul legal până la care Ministerul Finanţelor Publice din 
România ar trebui să înainteze Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de buget pentru anul 
2015. Chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat în termen aproape niciodată, principalii indicatori pe care se 
construieşte Legea bugetului de stat şi Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015 ar trebui să fie cunoscuţi 
la nivelul Ministerului Finanţelor Publice. În contextul în care puterea de cumpărare a populaţiei a fost puternic 
erodată de creşterea preţurilor din ultimii ani, vă rog, doamnă Ministru, să aduceţi următoarele precizări: 
- în contextul în care Guvernul contrazice statistica şi susţine că România înregistrează creştere economică, anticipaţi 
realizarea resurselor financiare necesare indexării salariilor din sectorul public în anul 2015?  
- de asemenea, pe fondul creşterii, chiar şi modeste a salariului mediu brut din economie şi a creşterii constante a 
preţurilor, consideraţi că indexarea pensiilor, în sensul Legii nr. 236/2010, va fi respectată în anul 2015? 
    Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea consideraţie, 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor  Vârstnice 
    doamnei  Ileana Ciutan, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 
 

Recalcularea pensiei domnului Nistor Ioan 
 
 

Doamnă ministru, 
Doamnă preşedinte, 
Supun atenţiei dumneavoastră situaţia domnului Nistor Ioan, domiciliat în judeţul Satu Mare. Domnul Nistor 

Ioan a lucrat în perioada 2001-2007 în Italia cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu jumătate de normă. În 
realitate, însă, dânsul a efectuat un număr dublu de ore de muncă, faţă de cele stipulate în contract. În prezent, 
domnul Nistor primeşte o pensie lunară pentru jumătate de normă lucrată. Conform documentelor anexate, se 
dovedeşte faptul că a lucrat aproximativ 10 ore pe zi timp de 6 ani. A ajuns în acest fel la o medie de 250 de ore de 
muncă efectuate într-o lună. De pildă, în anul 2001 a muncit până la 250 ore lunar, iar în anul 2003 a ajuns chiar şi la 
260 de ore.  

În acest caz, raportul de muncă devine automat unul cu normă întreagă.  
Dânsul solicită recuperarea contribuţiilor pe toată perioada lucrată în regim cu jumătate de normă şi 

recalcularea pensiei având în vedere timpul lucrat.  
Vă rog să găsiţi anexate prezentei interpelări documentele care mi-au fost înaintate de domnul Nistor Ioan.  

Având în vedere cele prezentate vă rog să  toate măsurile necesare pentru clarificarea situaţiei.  
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Solicit răspuns în scris pentru problema ridicată. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 
Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne 

   domnului Paul Racoviţă, inspector general la Inspectoratul de stat în construcţii 
 

Ameninţările zilnice la care este supusă Fanea Irina de către primarul comunei Călineşti Oaş, Copil Gheorghe 
 
 

Domnule ministru,  
Domnule inspector general, 

 
La cabinetul parlamentar din Negreşti Oaş mi-a fost adusă la cunoştinţă situaţia gravă cu care se confruntă 

doamna Fanea Irina. Dânsa este supusă zilnic la ameninţări din partea primarului comunei Călineşti Oaş, Copil 
Gheorghe. Fanea Irina doreşte ca primarul să găsească o soluţie alternativă şi să nu îi mai fie săpat prin gradină şanţul 
pentru scurgerea apei, deoarece pe terenul săpat nu mai poate fi cultivat nimic. Şanţul, în mod normal, trebuie să 
treacă prin faţa porţii. Însă, primarul comunei nu este de acord cu acest lucru deoarece ar însemna să îi strice unui 
prieten de-al său podeţul pe care îl are făcut în faţa curţii acesteia. În schimb, Fanea Irina a primit o amendă în 
valoare de 500 de lei pentru că a cerut să îi fie respectate drepturile. 

Dânsa a făcut plângere atât la Prefectură, cât şi la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor din 
Satu Mare, dar nu a primit niciun fel de ajutor.  
Domnule ministru, ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă întreb: 
Domnule inspector, ţinând cont de cele prezentate mai sus, vă întreb: 
1. Ce măsuri veţi dispune pentru rezolvarea cazului doamnei Fanea? 
2. Ce sancţiuni veţi aplica primarului din comuna Călineşti Oaş? 
3. Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere pentru stoparea comportamentului agresiv al primarului faţă de 
localnici şi pentru respectarea drepturilor acestora? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
      domnului Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
 

Decalajul dintre impozitele colectate de România şi media UE 
 

Doamna Ministru, 
Domnule Preşedinte al ANAF, 

 
Conform ultimului raport al Comisiei Europene privind tendinţele de colectare a taxelor în ţările UE, 

România înregistrează un decalaj semnificativ faţă de media UE-28 de peste 11 puncte procentuale, ceea ce 
reprezintă o piatră grea pentru dezvoltarea economică şi pentru creşterea nivelului de trai. 

În prezent, România are un procent de colectare de 28,3% din PIB faţă de Uniunea Europeană, care are un 
grad de colectare de 39,4% din PIB, aproape cu 10% mai mult. Ţara noastră se plasează pe locul patru, la un nivel 
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comparabil cu Bulgaria şi Letonia. Mai grav este că evaziunea fiscală şi-a reluat tendinţa de creştere din 2012 până în 
prezent, după ce s-a contractat în plină criză economică. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi dispune 
pentru micşorarea evaziunii fiscale în România şi când vom atinge gradul de colectare armonizat cu nivelul taxelor 
medii al Uniunea Europeană.  
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor  Vârstnice 
 

Afluxul noilor şomeri care nu au promovat examenul de bacalaureat 
 
Doamnă ministru,  
 
În sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat din anul 2014, gradul de promovare a fost de 22%. Din numărul 
total de peste 52 de mii de candidaţi au promovat aproximativ 12 mii de elevi. Avem astfel, peste 40 de mii de noi 
şomeri.   
În condiţiile de faţă, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este măsura pe care o aveţi în vedere pentru ca asemenea situaţii să nu se mai repete? 
2. Ce măsuri aveţi în vedere pentru a gestiona acest mare aflux de şomeri?  
3. În ce judeţe şi oraşe sunt cele mai mari probleme ale şomajului în rândul tinerilor?  
4. Câte şi ce oferte de locuri de muncă aveţi disponibile pentru aceşti tineri la oficiile teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă? 
5. Care este suma alocată pentru tinerii care au dreptul de a aplica pentru ajutorul de şomaj? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 

Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

Lipsa alocărilor bugetare  în urma calamităţilor provocate de  inundaţiile  din judeţul Timiş 
 

Domnule Viceprim- Ministru, 
 

Judeţul Timiş a fost din nou uitat la alocarea sumelor pentru reabilitările necesare în urma inundaţiilor din 
această vară. Deşi Timişul are pagube de peste trei milioane de lei, nu primeşte nimic din Fondul de rezervă bugetară. 
Conform H.G. 667, publicată în Monitorul Oficial nr.596/11august 2014  prin care se aprobă suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 cu suma de 51,74 de 
milioane de lei, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada aprilie – iulie 
2014,  judeţul Timiş lipseşte cu desăvârşire.  

Timişul este ignorat, suma de aproximativ 52 de milioane de lei fiind împărţită între judeţele Argeş, Gorj, 
Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea. Astfel, în Argeş au fost alocate 12 milioane de lei, în Gorj, tot 12 milioane, în  
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Prahova, 3,7 milioane de lei, în Olt, şase milioane de lei, în Teleorman, tot şase milioane, iar în Vâlcea, 12 milioane 
de lei.  

Guvernul Victor Ponta, al cărui vice-premier sunteţi,  pare să fi uitat că pagubele produse de inundaţii în 
judeţul Timiş au fost evaluate la peste 3,3 milioane de lei şi că în localitatea Gătaia sinistraţii locuiesc în construcţii 
modulare trimise iniţial în judeţul Dolj, deşi acolo existau deja destule locuinţe temporare pentru sinistraţi. 

Conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Banat, inundaţiile au produs pagube 
importante– imobile şi anexe distruse, străzi şi podeţe afectate, recolte compromise şi drumuri judeţene sparte de ape 
în zonele localităţilor Gătaia, Denta, Jamu Mare şi Moraviţa.  

Având în vedere cel prezentate, vă rog , domnule ministru să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de 
vedere şi să-mi transmiteţi care sunt motivele pentru care judeţul Timiş nu a fost cuprins H.G 667/ MO/11.08.2014, 
alături de celelalte judeţe afectate.  

 Guvernul Victor Ponta a împărţit românii în sinistraţi de ‘’stânga’’- Oltenia şi Muntenia şi sinistraţi de 
‘’dreapta’’ –Banat ?? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornel Mircea Sămărtinean 

 
*** 

   
Adresată domnului Gheorghe Duţu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 
 

Calculul redevenţelor 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
 

La mijlocul verii trecute, Premierul României domnul Victor Ponta, a promis  că în acest an vom avea noi 
redevenţe fixate la nivelul mediu european. Adică  semnificativ ridicate.  Dar iată că ne  apropiem de finalul anului 
2014  şi nu  există nici  măcar o urmă de predictibilitate în zona taxării şi a redevenţelor. 
            Regimul redevenţelor în România trebuie să fie strâns legat de noua Strategie Energetică, care din păcate nu 
este cunoscută. Regimul redevenţelor nu poate fi privit strict distinct. 
Nivelul redevenţelor la ţiţei şi gaze în România este blocat prin lege începând cu anul 2004 (3,5%-13,5% la titei si 
3,5%-13% la gaze), România având obligaţia să stabilească noi redevenţe începând cu 1 ianuarie 2015. 

Sistemul curent de redevenţe ne-a permis investitii importante în România, dar, analizând nivelul 
redevenţelor în UE, ţinând cont de cumulul de beneficii pe care România îl poate obţine în urma renegocierii 
nivelului redevenţelor, suntem obligaţi să organizăm dezbateri publice cu privire la calculul redevenţelor.  
Deşi au mai rămas mai puţin de 4 luni până la data la care România trebuie să aibă aprobate noile redevenţe, 
Guvernul îşi ascunde intenţiile legate de renegocierea acestor redevenţe. 
Consider că trebuie să ajungem la un sistem de redevenţe care sa fie în interesul României şi al românilor. 

Cred de asemenea că, în România, ca în  orice ţară civilizată, se impune o dezbatere publică cu privire la 
stabilirea noului regim al redevenţelor. 

Astfel, vă întreb domnule Preşedinte, când intenţionaţi să introduceţi în dezbatare publică noul regim al 
redevenţelor din România? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Lucian Nicolae Bode 

 
 

*** 
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Adresată domnului Răzvan Eugen Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie 
 

Hotărârea nr. 35 a Consiliului de Administraţie ELECTRICA 
 
                 Stimate Domnule Ministru, 

Ca urmare a listării la bursă a pachetului majoritar de acţiuni Electrica, Consiliul de Administraţie al S.C. 
DFEE “Electrica”, s-a întrunit în şedinţă în 30.07.2014, dată la care au adoptat Hotarârea nr. 35, prin care la punctul 
1) se decide: “Avizeaza în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC DFEE 
Electrica SA a acordării unui procent de 0,1% din suma încasată ca urmare a finalizării cu succes a 
privatizării prin listare la bursă a societăţii membrilor Consiliului de Administraţie, conform notei de 
fundamentare nr.9900-16746/30.07.2014.” 

Astfel, având în vedere faptul că, prin respectiva Hotărâre, cei 5 membri ai Consiliului de Administraţie 
îşi aprobă în unanimitate acordarea unui comision de 0,1% din valoarea tranzacţiei, nici mai mult nici mai puţin decât 
444.000 euro,vă întreb, domnule Ministru: 

1. Care este, în opinia dumneavoastră, meritul membrilor Consiliului de Administraţie în această 
tranzacţie? 

2. De asemenea, cum explicaţi faptul că, domnul Rareş Ion POPESCU, consilierul dumneavoastră 
personal (aşa cum reiese din C.V.–ul dânsului), a votat PENTRU adoptarea acestui comision? 
Cu anexe 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Lucian  Nicolae Bode 
 

*** 
 
Adresată domnului Răzvan Eugen Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie 
 

Lipsa unei strategii energetice în România 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
              În România, din păcate, nu există în acest moment o strategie energetică care să corespundă realităţilor 
geopolitice ale momentului şi nici o direcţie clară în acest sector. Guvernul din care faceţi parte a făcut nenumărate 
promisiuni, însă din lipsa unei viziuni asupra domeniului energetic, acestea au rămas la stadiul de vorbe.  
România este singura ţară din regiune care nu ştie ce vrea sa facă in acest sector vital pentru economie.Din acest 
motiv cred că, lipsa unei abordări strategice nu face altceva decât să şubrezească şi mai mult poziţia României atât în 
regiune, cât şi în Uniunea Europeană pe componenta de energie,  in conditiile unor oportunitati deosebite privind 
consolidarea independentei energetice. 

Guvernul îşi propune să construiască  hidrocentrala de acumulare prin pompaj Tarniţa – Lăpuşteşti, proiect 
vechi de peste 30 de ani, fără a cunoaşte exact oportunitatea şi viabilitatea economică a proiectului, ca să nu mai 
vorbim de uşurinţa cu care statul acordă facilităţi de zeci de milioane de euro în acest caz; Guvernul Ponta îşi 
propune să construiască reactoarele 3 si 4 de la Cernavodă fără nici o consultare publică extrem de necesară într-o 
ţară civilizată, şi fără un studiu aprofundat al pietei internationale de profil; dacă despre oportunitatea construcţiei 
celor două reactoare putem discuta, transparenţa decizională lipseşte cu desăvârşire; proiectul se bazează pe un 
contract de vânzare a energiei produse în sistemul prin diferenţă modalitate neagreată momentan de Uniunea 
Europeană si care, este şi mărul discordiei dintre Comisia Europeană şi Marea Britanie; de asemenea nu este clar 
dacă ajutorul de stat va fi agreat de creditorii internaşionali li de Comisia Europeană. 
  Instrăinam pachete majoritare de acţiuni la companiile de stat (ultimul ex fiind Electrica S.A.) pe sume 
modice în loc să devenim noi prin aceste companii acţionari la alte companii de profil din Uniunea Europeană sau  
din afara Uniunii Europene, ratând astfel oportunitatea constituirii unui "Campion Energetic Naţional", un holding 
energetic puternic.  

1. Domnule Ministru, care este mixul energetic pe care România se va baza pe următorii 20-30 de ani? 
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2. Şi pentru că România trebuie să clarifice urgent care sunt sectoarele energetice pe care pune accent, când 
vom avea, domnule Ministru, o consultare publică transparentă în vederea definitivării unei  strategii energetice pe 
termen lung? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Lucian Nicolae Bode 
 

*** 
 
 
 
Adresată doamnei Ioana Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Calculul redevenţelor 
 
 
 

Stimată Doamnă Ministru, 
 

La mijlocul verii trecute, Premierul României domnul Victor Ponta, a promis  că în acest an vom avea noi 
redevenţe fixate la nivelul mediu european. Adică  semnificativ ridicate.  Dar iată că ne  apropiem de finalul anului 
2014  şi nu  există nici  măcar o urmă de predictibilitate în zona taxării şi a redevenţelor. 
            Regimul redevenţelor în România trebuie să fie strâns legat de noua Strategie Energetică, care din păcate nu 
este cunoscută. Regimul redevenţelor nu poate fi privit strict distinct. 
Nivelul redevenţelor la ţiţei şi gaze în România este blocat prin lege începând cu anul 2004 (3,5%-13,5% la titei si 
3,5%-13% la gaze), România având obligaţia să stabilească noi redevenţe începând cu 1 ianuarie 2015. 

Sistemul curent de redevenţe ne-a permis investitii importante în România, dar, analizând nivelul 
redevenţelor în UE, ţinând cont de cumulul de beneficii pe care România îl poate obţine în urma renegocierii 
nivelului redevenţelor, suntem obligaţi să organizăm dezbateri publice cu privire la calculul redevenţelor.  
Deşi au mai rămas mai puţin de 4 luni până la data la care România trebuie să aibă aprobate noile redevenţe, 
Guvernul îşi ascunde intenţiile legate de renegocierea acestor redevenţe. 
Consider că trebuie să ajungem la un sistem de redevenţe care sa fie în interesul României şi al românilor. 

Cred de asemenea că, în România, ca în  orice ţară civilizată, se impune o dezbatere publică cu privire la 
stabilirea noului regim al redevenţelor. 

Astfel, vă întreb doamna Ministru, când intenţionaţi să introduceţi în dezbatare publică noul regim al 
redevenţelor din România? 

Solicit răspuns scris. 
 
 

Deputat 
Lucian  Nicolae Bode 

 
*** 

 
Adresată domnului  Vladimir Alexandru Mănăstireanu, preşedintelele  Autorităţii Naţionale Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
 

Măsuri pentru stoparea  efectelor “bolii limbii albastre” 
 

Stimate domnule preşedinte,  
 

Datele oficiale indică judeţul Buzău ca fiind primul şi cel mai afectat judeţ de “boala limbii albastre”. 
Instituţia Prefectului a impus restricţii de circulaţie a bovinelor şi ovinelor în localităţile în care boala a fost 
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confirmată prin buletine de analiză şi a interzis organizarea  târgurilor de animale. Totodată, s-a dispus ca, sub 
coordonarea specialiştilor ANSVSA, să se realizeze informarea primăriilor şi fermelor crescătoare de animale pentru 
luarea unor măsuri de prevenire a răspândirii bolii, izolarea animalelor bolnave, colectarea de date pentru ancheta 
epidemiologică şi inventarierea tuturor exploataţiilor din regiunea afectată.  

În pofida sarcinilor trasate de Instituţia Prefectului către DSVSA Buzău, singurii care încearcă să ţină sub 
control situaţia sunt reprezentanţii primăriilor comunelor aflate în zona de protecţie, care sunt dezamăgiţi de modul în 
care medicii veterinari înţeleg să îşi facă datoria. 

Fiecare se descurcă cum poate, pentru că nici măcar pe site-ul Autorităţii nu sunt informaţii despre această 
boală şi despre tratamentul care trebuie administrat animalelor bolnave. 

La nivelul judeţului Buzău, doar echipajele de poliţie au acţionat conform dispoziţiilor, procedând la 
supravegherea traficului şi la controlul fiecărui vehicul, astfel încât nici un animal să nu fie scos sau adus din/în zona 
de protecţie. 

Având în vedere situaţia de fapt, vă rog, domnule preşedinte, să îmi comunicaţi următoarele: 
- Care sunt măsurile dispuse de instituţia pe care o conduceţi şi puse în practică de serviciile publice 

deconcentrate? 
- Care sunt căile de comunicare dintre autorităţile publice locale şi factorii responsabili în vederea informării 

celor care deţin animale bolnave cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie? 
- Când va fi adus la cunoştinţa opiniei publice calculul privind pagubele înregistrate din cauza „bolii limbii 

albastre”? 
- Ce dispoziţii veţi dispune pentru diminuarea pagubelor produse fermierilor? 

Solicit răspuns scris. 
Cu stimă, 

 
Deputat 

Cezar  Florin Preda 
 

*** 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 
 Declaraţii politice 
 
 

Introducerea cotei reduse de TVA de 9% la pâine şi produsele de panificaţie a fost un prim pas important în 
direcţia reducerii evaziunii fiscale în acest sector. Mai mult, ar fi de dorit ca, în timp, cota redusă de TVA să fie 
extinsă şi la alte alimente de bază. Aşadar, pot spune că Partidul Conservator se luptă încă din 2005 pentru scăderea 
TVA-ului la produsele alimentare de bază. Reducerea TVA la produsele alimentare va contribui nu numai la uşurarea 
vieţii oamenilor, ci şi la sănătatea naţiunii în ansamblu. Nu întâmplător, mai multe state din Uniunea Europeană au o 
cotă a TVA redusă la aceste produse, chiar zero.  

Dincolo de beneficiile sociale ale acestei măsuri, este de aşteptat ca aceasta să ducă şi la o stimulare a 
consumului, iar, dacă va fi corelată cu o activitate susţinută de control, vom putea asista în timp la reducerea 
evaziunii fiscale din acest sector.  Mai mult decât atât,  ar fi de dorit ca, în timp, cota redusă de TVA să fie extinsă şi 
la alte alimente de bază aşa cum sunt carnea, zahărul sau uleiul. În plus, aşa cum s-a demonstrat, introducerea taxării 
inverse la cereale a reprezentat o măsură care a diminuat evaziunea fiscală din acest sector, dar în acelaşi timp este 
nevoie în continuare de măsuri fiscale curajoase pentru a combate concurenţa fiscală neloială şi a creşte gradul de 
colectare a veniturilor la buget.  Pe lângă parlamentarii Partidului Conservator, proiectul legislativ privind reducerea 
TVA la 9% pentru lapte, fructe si legume proaspete aflat în consultare publică mai este susţinut şi de un numeros 
grup de parlamentari PSD, UNPR şi PPDD.  

Analizând raportul, Institutului Naţional de Statistică în anul 2012, care nu este deloc de neglijat, consumul 
mediu anual pe cap de locuitor a fost de 66,9 kg pentru fructe proaspete, 142,5 kg pentru legume proaspete şi 226,9 
litri pentru lapte şi produse din lapte. Potrivit proiectului legislativ privind reducerea TVA la 9% pentru lapte, fructe 
si legume, în cazul acestor produselor, cota redusă de 9% se va aplica de către agenţii economici producători, 
importatori şi de către cei care le comerercializează. Acest proiect urmează să fie dezbătut de Senat în calitate de 
primă Cameră sesizată. În cele din urmă să nu uităm de reducerea TVA-lui la produsele de panificaţie. În acest 
sens, Guvernul a redus, pe 1 septembrie 2013, taxa pe valoare adăugată la făină şi pâine de la 24 la 9% ceea ce a atras 
o ieftinire de până la 12 procente a preţului la pâine. La şase luni de la reducerea TVA, potrivit statisticilor Rompan, 
a avut loc o reducere cu 20% a evaziunii fiscale din acest sector. Producţia totală de pâine din România este de 1,8 
milioane tone/an. 

                              
 
 

Deputat 
Ioan Moldovan 

 
*** 

 
 

 
Vreau să salut pe de-o parte înfiintarea celui de-al treilea grup parlamentar ca pondere şi importanţă din 

Parlamentul României, grupul PC-PLR şi totodată decizia preşedintelui Călin Popescu Tăriceanu de a ni se alătura la 
nivel de grup parlamentar. Numai aşa putem construi un grup puternic care să promoveze măsuri constructive de 
centru-dreapta. Un lucru important de ştiut este acela că, în negocierile care au dus la formarea acestui proiect, ne-am 
concentrat exclusiv pe obiectivele legislative comune, si nu pe împărţiri de funcţii sau alte privilegii. Acesta este şi 
motivul pentru care discuţiile, pe care le apreciez drept constructive şi corecte, s-au derulat foarte rapid, spre 
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deosebire de alte alianţe “de dreapta”, în care s-au inventat sute de poziţii de conducere pentru a mulţumi pe toată 
lumea.  

Grupul parlamentar liberal conservator din Camera Deputaţilor va avea 37 de deputaţi aparţinând PC şi PLR, 
"cu perspectivă de întărire". Concret, am stabilit ca grupul PC-PLR va promova, în plan parlamentar un set de măsuri 
de centru-dreapta care să răspundă, în egală măsură, atăt necesităţilor economiei romaneşti, cât şi aşteptărilor 
electoratului USL care, în urmă cu doi ani, a încredinţat guvernarea unei mari alianţe formate din social-democraţi, 
conservatori şi liberali.  

E un pas important pentru grupurile parlamentare ale celor două partide dar şi pentru electoratul de dreapta şi 
cred că există o afinitate naturală între doctrina liberală a PLR, care sunt continuatorii PNL istoric şi doctrina PC, 
social-liberalismul modern.  

Precizez că această construcţie parlamentară este una dinamică şi flexibilă care ne ajută să ne îndeplinim 
obiectivele doctrinare de centru-dreapta, fără a afecta în niciun fel celelalte angajamente asumate de partidele noastre 
la nivel politic şi guvernamental.                              

 
 

Deputat 
Ioan Moldovan 

 
*** 

 
Apel la respectarea legii privind distribuirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 

 
 M-am adresat ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu o interpelare pe 
tema distribuirii ajutoarelor de la Uniunea Europeană către braşoveni. Am arătat în documentul respectiv că, în 
judeţul şi în municipiul Braşov, ritmul distribuirii ajutoarelor de la Uniunea Europeană a scăzut considerabil. Chiar 
dacă personalul Direcţiei de Servicii Sociale îşi face datoria, rămân constant câteva mii de persoane care nu vin să-şi 
ridice pachetele. Toamna trecută, pe când ajutoarele de la UE abia începeau să fie aduse, beneficiarii se înghesuiau să 
le ia, chiar stăteau la coadă de dimineaţă devreme pentru ele. Potrivit unor informaţii, în municipiul Braşov doar 
8.000 din cei 13.000 de potenţiali beneficiari ai acestor ajutoare au intrat în posesia acestora. Aceasta în ciuda 
faptului că s-au făcut eforturi serioase pentru ca ajutoarele să fie distribuite şi la domiciliul oamenilor, cu ajutorul 
voluntarilor.  
 La interpelarea mea, ministrul Muncii a precizat că „categoriile populaţiei beneficiare de ajutoare primite de 
la Uniunea Europeană sunt familiile şi persoanele singure care au dreptul la venit minim garantat, şomerii, 
pensionarii cu pensii sub 400 de lei, persoanele cu handicap grav şi accentuat, invalizi, veterani şi văduve de război”.  
 De asemenea, am cerut să fiu informat despre ce se întâmplă în cazurile în care beneficiarii nu îşi ridică 
pachetele cu alimente de strictă necesitate. Ministrul Muncii a precizat, la această chestiune, că, potrivit legilor în 
vigoare, MMFPSPV are atribuţii doar în ceea ce priveşte stabilirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate 
care vor beneficia de ajutoare alimentare. „Distribuţia produselor care fac obiectul ajutoarelor alimentare către 
autorităţile administraţiei publice locale revine Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), instituţie 
subordonată MADR, iar distribuţia acestora către beneficiar revine autorităţilor administraţiei publice locale”, a 
conchis ministrul Muncii. 
 Consider că instituţiile care se ocupă de gestionarea acestor ajutoare trebuie să fie extrem de atente la modul 
de distribuire a produselor respective. Există, din păcate, destui oameni nevoiaşi în România, iar autorităţile trebuie 
să vegheze ca ei să intre în posesia ajutoarelor, în limitele de valabilitate, deoarece este mult mai uşor să ajuţi decât să 
dai dovadă de lentoare într-o acţiune care poate ajuta foarte mulţi români. 
 

Deputat 
Ion Dinţă 

 
*** 
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Amnistia fiscală, o măsură reparatorie necesară pentru români 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 

 
În calitate de for decizional, Camera Deputaţilor va dezbate două proiecte de lege extrem de importante 

pentru îmbunătăţirea vieţii românilor, respectiv cel privind reducerea contribuţiei de asigurări sociale cu 5% la 
angajator, precum şi amnistia fiscala pentru pensionari, mame şi alte categorii de bugetari care au primit mai mulţi 
bani din cauza unor erori de calcul. În intervenţia mea de astăzi vreau să accentuez asupra proiectului de lege al 
amnistiei fiscale, deoarece plenul Senatului a adoptat deja legea care permite românilor să nu mai returneze statului 
anumite sume de bani primite anii anteriori din cauza unor greşeli în modalitatea de calculare. De altfel, Comisia 
pentru muncă a Camerei Deputaţilor a avizat favorabil iniţiativa legislativă, iar documentul prevede că 
amnistia fiscală, prevăzută iniţial doar pentru cadrele didactice, a fost extinsă la toţi bugetarii aflaţi în astfel de 
situaţii. Amnistia fiscală este deosebit de importantă în cazul a două categorii ale populaţiei care s-au confruntat cu 
mari probleme în ultima perioadă, respectiv pensionarii şi mamele, adică mii de oameni care nu dispuneau de banii 
necesari pentru a-i înapoia statului.  

Potrivit documentelor ce vor fi supuse votului plenului Camerei Deputaţilor, sumele provenite din debitele 
recuperate de la pensionari, începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se 
restituie eşalonat pe o perioadă de cinci ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale 
egale. Restituirea se va face în urma cererilor depuse de către pensionari la casele judeţene de pensii, Casa de Pensii a 
Municipiului Bucureşti, respectiv casele de pensii sectoriale, iar sumele date de stat nu se actualizează cu indicele 
inflaţiei. 

În plus, referitor la amnistia fiscală a mamelor, colegii deputaţi din Comisia de muncă au stabilit că pe 
perioada concediului de îngrijire a copilului acestea pot realiza şi un venit suplimentar de până la 3.000 de lei pe an. 
Este vorba despre o măsură absolut binevenită, în contextul în care indemnizaţia pentru creşterea copilului a rămas la 
un nivel insuficient în ultimii ani. De asemenea, îmbucurător este faptul că a fost eliminată suspiciunea de 
discriminare din perspectiva acestei amnistii fiscale, iar după votarea legii de către Camera Deputaţilor nu va mai 
exista nici un fel de diferenţă între diferitele categorii de bugetari.  

Prin aceste măsuri reparatorii, Guvernul Ponta demonstrează din nou românilor că îşi respectă promisiunile 
făcute în ceea ce priveşte repararea în mod echilibrat a nedreptăţilor comise de fostele guverne începând cu anul 
2010, când milioane de oameni au rămas fără importante procente din salarii şi pensii. Proiectele de legi despre care 
am amintit constituie decizii pozitive, constructive, de dreptate şi echitate socială, fapt ce arată că Executivul este 
preocupat îndeaproape de viaţa românilor, de creşterea nivelului de trai şi de asigurarea unor condiţii decente pentru 
creşterea şi dezvoltarea copiilor noştri. 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
 

Gestionarea colectării deşeurilor electrice şi electronice, un demers absolut necesar pentru autorităţile locale şi 
judeţene 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 

  
 Am primit răspuns la interpelarea adresată ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, pe 
tema înfiinţării centrelor de colectare a deşeurilor electrocasnice. Iniţiativa mea a survenit după ce mai mulţi oameni 
de afaceri interesaţi de înfiinţarea centrelor de colectare a deşeurilor electrocasnice din judeţul Braşov mi-au sesizat 
faptul că sunt interesaţi de normele de aplicare ale deciziilor ministerului pe care îl conduceţi referitoare la deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice. Având în vedere interesul sporit pentru aceste investiţii, l-am întrebat pe 
ministrul Mediului dacă sunt emise normele metodologice de punere în aplicare a acestor hotărâri şi ce anume trebuie 
să cunoască oamenii interesaţi despre aceasta problemă, precum şi care sunt fondurile europene accesibile acestui 
domeniu. 
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 În răspunsul trimis, ministrul Attila Korodi a precizat că baza legislativă este reprezentată de Hotărârea 
Guvernului nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. „Această hotărâre urmăreşte 
îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei ale tuturor celor implicaţi în ciclul de 
viaţă al echipamentelor electrice şi electronice, ca de exemplu producători, importatori, distribuitori, consumatori, şi, 
în mod deosebit, ale acelor operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, 
valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice”, a afirmat ministrul 
Mediului.  
 În ceea ce priveşte fondurile europene accesibile pentru domeniul gestionării deşeurilor la nivel judeţean, 
Attila Korodi a subliniat că, în cadrul Axei Prioritare 2 a POS Mediu „se finanţează prioritar proiecte de management 
integrat al deşeurilor municipale, care reflectă politica U.E. şi principiile din acest sector de mediu, şi care sunt în 
conformitate cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi cu Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor”. 
Potrivit ministrului Mediului, aceste proiecte includ investiţii legate de ierarhia managementului mediului (colectare 
selectivă, sortare, tratare şi eliminare), în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme.  
 „În cadrul acestor proiecte sunt vizate toate unităţile administrativ-teritoriale de la nivel judeţean, iar 
beneficiarii eligibili sunt Consiliile Judeţene. Astfel, MMSC, prin Autoritatea de Management POS Mediu, a pus deja 
la dispoziţia autorităţilor locale din judeţul Braşov o asistenţă tehnică pentru pregătirea unui proiect de management 
integrat al deşeurilor municipale la nivelul întregului judeţ”, a mai punctat ministrul Mediului. 
 Acest răspuns al conducerii Ministerului Mediului indică faptul că România are nevoie de predictibilitate şi 
proiecte ambiţioase în ceea ce priveşte gestionarea colectării deşeurilor electrice şi electronice. Tocmai din această 
cauză, îmi exprim speranţa că autorităţile locale se vor apleca cu atenţie şi seriozitate asupra acestei probleme, în aşa 
fel încât să îndeplinim toate condiţiile cerute de autorităţile europene responsabile de acest domeniu.   
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

Extrădările sunt discutate doar ocazional de către Ministerul Afacerilor Externe 
 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Pornind de la întâmplarea nefericită în care a fost implicat un braşovean, care şi-a ucis soţia şi copilul în 
Statele Unite ale Americii, iar apoi a fugit şi s-a ascuns în România, am făcut demersurile necesare pentru a vedea în 
ce mod se implică MAE în domeniul extrădărilor. Astfel, am primit răspuns la interpelarea adresată ministrului 
Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, care a avut ca temă relaţiile României cu SUA în domeniul extrădărilor. Am 
precizat că braşoveanul care şi-a ucis soţia şi copilul în Statele unite ale Americii ar putea rămâne în viaţă în urma 
procesului în care Camil Mătase este judecat pentru crimă, după ce în noiembrie anul trecut şi-a ucis soţia şi unul 
dintre fii, pe fondul unui acces de gelozie. După ce a comis oribila faptă, el s-a refugiat în România, însă a fost 
denunţat chiar de mama sa, care locuieşte în Săcele. Camil Mătase a fost extrădat în cele din urmă, numai după ce 
autorităţile din Statele Unite au dat asigurări că nu va fi condamnat la moarte. 

Ministrul Afacerilor externe a răspuns afirmând că „consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA, consacrat 
de „Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România şi Statele Unite ale 
Americii”, adoptată la nivelul cel mai înalt, la Washington D.C., în data de 13 septembrie 2011, reprezintă una dintre 
priorităţile politicii externe româneşti”. „Problematica aplicării legii şi extrădărilor se regăseşte pe agenda bilaterală 
cu SUA în cadrul dialogului direct între instituţiile cu competenţe din cele două state”, a menţionat ministrul Titus 
Corlăţean. Acesta a mai adăugat că problematica extrădărilor este abordată doar în manieră generală, ocazional, în 
cadrul dialogului la nivelul „Grupului de lucru pe probleme consulare, inclusiv problematica vizelor”, structură 
înfiinţată în 31 ianuarie 2013, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale româneşti de profil, 
precum şi a Ambasadei SUA la Bucureşti. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Autorităţile locale pot subvenţiona furnizarea energiei termice livrată populaţiei 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
 Deoarece se apropie sezonul rece cu paşi mai repezi decât ne aşteptăm, am considerat necesar să facem o 
inventariere a problemelor existente în prezent în ceea ce priveşte livrarea energiei termice către populaţie. În acest 
sens, am primit răspuns la interpelarea adresată domnului Viceprim-Ministru Liviu-Nicolae Dragnea, ministrul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care a avut ca obiect facturile la încălzire ale românilor. Specialiştii 
în domeniu susţin că facturile ce urmează a fi suportate de populaţie vor fi mai mari cu cel puţin 10%, deoarece 
familiile racordate la sistemul centralizat au consumat mai mult agent termic. Acest aspect afectează îndeosebi 
oraşele cu cele mai ridicate preţuri la gigacalorie, unde, din fericire, municipiul Braşov a menţinut valoarea 
gigacaloriei tot la 170 de lei, la fel ca anul trecut, pentru cele peste 17.000 de apartamente branşate la sistemul 
centralizat de încălzire. În replică, există oraşe precum Aradul, unde preţul gigacaloriei este de 290 lei, sau Reşiţa, cu 
387 lei, în care oamenii preferă să îngheţe de frig în apartamente decât să dea drumul la căldură, am argumentat în 
documentul parlamentar trimis vicepremierului Dragnea. Cu acest prilej, l-am întrebat pe viceprim-ministrul PSD 
care este modalitatea Guvernului de a impune autorităţilor publice locale stabilirea unui plafon maximal în ceea ce 
priveşte preţul gigacaloriei, şi, de asemenea, am cerut să îmi comunice clasamentul naţional al gigacaloriei, precum şi 
intervenţia socială a statului în cazurile în care se impune. 
 În răspunsul său, Liviu Dragnea a precizat că plafonul maximal al preţului gigacaloriei nu poate fi stabilit ca 
preţ maximal de referinţă la nivel naţional, deoarece „nivelul preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice este influenţat, în principal, de valoarea cheltuielilor cu combustibilii utilizaţi, 
combustibili pentru care nu sunt prevăzute plafoane maximale ale preţurilor de achiziţie”.  
 „În conformitate cu principiile generale ale prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, 
preţurile locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare trebuie fundamentate astfel încât să acopere costurile 
justificate economic. În ceea ce priveşte situaţia preţurilor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 
energiei termice pentru populaţie, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale implicate, aceasta poate fi 
consultată pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice”, a 
subliniat Dragnea.  
 Referitor la intervenţia socială a statului, vicepremierul Liviu Dragnea a spus că au fost stabilite plafoane 
pentru ajutoarele acordate de la bugetul de stat, în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al 
persoanei singure. „În aceste condiţii, rezultă fără echivoc faptul că preţurile/tarifele la energia termică sunt calculate 
în regim reglementat, iar orice diminuare a valorii acestora poate pune în pericol asigurarea în condiţii normale a 
serviciului public, inclusiv posibilul faliment al operatorului economic prestator al serviciului, singura soluţie fiind 
asigurarea diferenţei de preţ. Decizia subvenţionării serviciului public de alimentare cu energie termică a populaţiei 
revine autorităţii administraţiei publice locale, care are, în aceeaşi măsură, şi obligaţia asigurării acestuia”, a conchis 
vicepremierul Dragnea.  
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Reducerea CAS, prioritatea debutului noii sesiuni parlamentare 

 
Stimaţi colegi deputaţi, 

 
Fără îndoială, prioritatea absolută a parlamentarilor conservatori din Camera Deputaţilor în debutul noii 

sesiuni legislative este dezbaterea şi votul pe proiectul de lege privind reducerea CAS. După cum se ştie, preşedintele 
a cerut reexaminarea legii în cauză, care a fost însă revotată de Senat, convocat zilele trecute în sesiune extraordinară, 
iar în aceste zile va fi discutată în Camera Deputaţilor. 

Intenţia Executivului de a promova această lege este extrem de importantă pentru mediul de afaceri autohton 
şi constituie una din măsurile de bună guvernare aşteptate de români. Prin reducerea CAS, care va intra în vigoare 
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începând cu data de 1 octombrie, numărul locurilor de muncă va creşte semnificativ, şi, de asemenea, societăţile 
comerciale vor putea acţiona cu o mai mare fermitate împotriva evaziunii fiscale şi a muncii la negru.   

Proiectul pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal stipulează diminuarea cotelor plătite de 
angajatori, în funcţie de condiţiile de muncă, pentru contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor 
sociale de stat, după cum urmează: 15,8% (de la 20,8%) pentru condiţii normale de muncă, 20,8% (de la 25,8%) 
pentru condiţii deosebite de muncă şi 25,8% (de la 30,8%) pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de 
muncă. 

Aplicarea reducerii CAS este perfect sustenabilă în momentul de faţă, după cum au demonstrat specialiştii 
din domeniul finanţelor. Românii trebuie să ştie că măsura respectivă nu afectează în niciun fel angajamentele luate 
de Guvern în faţa instituţiilor internaţionale. Reducerea CAS nu este doar una necesară, dar se va dovedi şi binevenită 
într-un timp relativ scurt, urmând ca efectele sale să se vadă asupra a milioane de angajaţi din România, fiind de fapt 
cea mai mare reducere a CAS la angajator din ultimii 14 ani. Există chiar un program extins al Executivului referitor 
la susţinerea mediului de afaceri şi a dinamizării activităţii companiilor româneşti, care mai conţine iniţiative 
lăudabile, precum neimpozitarea profitului reinvestit, măsură susţinută de mult timp de Partidul Conservator, 
scăderea unui număr de 29 de taxe parafiscale şi de tarife, legea insolvenţei, precum şi implementarea unei relaţii 
corecte şi transparente între Fisc şi contribuabil. 

Adoptarea cât mai grabnică a acestei măsuri va contribui decisiv la realizarea obiectivului prognozat de 
Guvern, cel de a crea un milion de noi locuri de muncă până în 2020. De asemenea, Guvernul s-a angajat să susţină 
dezvoltarea IMM-urilor, prin schemele de ajutor şi de garanţii de stat, la care vor contribui şi sumele destinate 
României, prin programele de finanţare europeană 2014-2020. 

Faptul că Guvernul Victor Ponta acţionează conform programului de guvernare promis românilor este 
reliefat şi de creşterea economică înregistrată pe primul semestru din acest an, de 2,6%. De asemenea, trendul 
ascendent al economiei naţionale este confirmat şi de un barometru de opinie realizat în rândul companiilor şi al 
consumatorilor, prezentat recent de Comisia Europeană, document ce arată că încrederea populaţiei în economia 
României a crescut în august, pentru a patra lună consecutiv. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
 
 
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Situaţia şcolilor braşovene din punctul de vedere al autorizaţiilor sanitare de funcţionare 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Autorităţile abilitate au efectuat în ultimele zile o serie de controale în unităţile de învăţământ din toată ţara, 
pentru a se verifica dacă ele dispun de autorizaţii sanitare de funcţionare, în vederea începerii noului an şcolar. 
Oficialii Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi ai DSP-urilor au urmărit îndeosebi starea condiţiilor igienico-sanitare 
unde îşi vor desfăşura activitatea elevii în şcolile care îşi deschid porţile săptămâna viitoare. După cum ştiţi, 
problema lipsei autorizaţiilor sanitare a şcolilor din România a fost una de actualitate în fiecare început de an şcolar, 
iar măsurile dispuse nu au eliminat total deficienţele din acest punct de vedere. 

Vă întreb respectuos domnule ministru: 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2014  
săptămâna  8- 12  septembrie   2014  

 

  

104

1. Câte din unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din România au fost autorizate sanitar la începutul anului 
şcolar 2014-2015 şi câte dintre ele sunt în judeţul Braşov?   
2. Ce măsuri aţi dispus împotriva acelor şcoli care au rămas fără autorizaţie sanitară de funcţionare şi ce procent 
reprezintă acestea, atât la nivel judeţean, cât şi în judeţul Braşov? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Introducerea şahului în şcoli ca materie opţională. 
 
 

Stimate domnule ministru, 
După cum bine cunoaşteţi, Ministerul Educaţiei a semnat un acord cu Federaţia Română de Şah pentru ca din 

noul an şcolar, care debutează săptămâna viitoare, şahul să fie introdus în şcoli ca materie opţională. Potrivit 
premierului, Guvernul va sprijini derularea Programului naţional „Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar”, 
care prevede, între altele, ca Ministerul Educaţiei şi Federaţia Română de Şah să pregătească profesorii care vor 
preda noua disciplină. Din declaraţiile dvs. rezultă că programul va fi implementat iniţial în aproximativ 500 de şcoli 
din mediul rural, care vor fi dotate cu table de şah, manuale şi tot ce este necesar pentru a practica „sportul minţii”. 
Se pare însă că unităţile şcolare din judeţul Braşov nu au primit instrumentarul necesar pentru a derula acest program, 
respectiv trusa ce trebuie să conţină o tabletă demonstrativă, două manuale pentru cei doi ani de studii şi zece seturi 
de şah pe şcoală.      

Vă întreb cu respect domnule ministru: 
1. Este sau nu şahul materie opţională în toate şcolile din România începând cu noul an şcolar 2014-2015?  
2. Care este stadiul de pregătire a acestei iniţiative lăudabile? 
3. Există în România, punctual, şi în judeţul Braşov, în special, un număr suficient de psiho-pedagogi, pentru a face 
faţă solicitărilor tuturor şcolilor care au optat pentru acest program? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat 

Ion Diniţă 
 

*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 
 
 Declaraţii politice 
 

 
24 august - Ziua Independenţei Ucrainei 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
La 24 august 1991, Ucraina şi-a proclamat independenţa faţă de Uniunea Sovietică, devenind astfel un stat de 

drept, suveran şi independent, unitar şi democratic, ucrainenii de pretutindeni sărbătorind în fiecare an, la această 
dată, Ziua Naţională. 

Din păcate, după 23 de ani, Ucraina se vede pusă din nou în situaţia de a lupta pentru a-şi putea urma drumul 
liber ales, pentru demnitate şi independentă, şi deşi nu avem o stare declarată de război, putem spune precum 
Preşedintele Porosenko că "acesta va intra în istorie drept Războiul Patriotic din 2014". Este o luptă pe care nu ne-am 
dorit-o, dar pe care trebuie să o purtăm. 

Aş fi vrut ca acest moment de sărbătoare să nu fie umbrit de situaţia actuală din partea de est a ţării, de 
pierderi de vieţi omeneşti, de distrugeri materiale sau, privind doar câteva luni în urmă, de anexarea Crimeei de către 
Federaţia Rusă. Mi-ar fi plăcut ca în această zi, alături de membrii comunităţii de ucraineni din România, să pot privi 
fără îngrijorare la viitorul european al Ucrainei, să nu fiu nevoit să fac apel la dialog şi la găsirea de soluţii paşnice 
care să ducă la încetarea imediată a confruntărilor, să nu condamn acţiunile grupărilor separatiste, să nu vorbesc de 
asistenţă umanitară sau să atrag atenţia asupra necesităţii prevenirii unei crize ale cărei efecte se pot propaga mult 
dincolo de graniţa ucraineană. Din păcate, toate aceste circumstanţe au adus o urmă de tristeţe în sufletele noastre şi 
ne-au fac să abordăm în alţi termeni sărbătorirea din acest an a Zilei Independenţei. 

Ceea ce se întâmplă de câteva luni în Ucraina şi nivelul la care au ajuns aceste tensiuni nu pot fi trecut cu 
vederea. Nu avem dreptul de a minimiza semnificaţia EuroMaidanului şi mai ales, nu putem accepta ca libertatea şi 
unitatea poporului ucrainean să fie decise prin prisma jocurilor geopolitice. Ameninţarea integrităţii teritoriale nu este 
un joc pasager ci, dimpotrivă, este o problemă deosebit de gravă, care trebuie să ne mobilizeze pe toţi pentru a 
contribui în mod semnificativ la stabilitatea şi securitatea Ucrainei. Pacea este principalul nostru scop, pace pe tot 
teritoriul ucrainean! 

Istoria ne arată cât de complicate şi de neacceptat pot fi unele momente, şi cum, de exemplu, anul acesta, de 
Ziua Independenţei am conştientizat mai mult ca oricând importanţa păstrarea suveranităţii şi integrităţii Ucrainei. 
 În încheiere, doresc să adresez tuturor ucrainenilor cele mai sincere urări de pace şi prosperitate, determinare 
şi putere pentru a continua cu paşi siguri pe drumul asumat şi de a face faţă tuturor provocărilor cu care se confruntă 
în această perioadă. Locul Ucrainei este în Uniunea Europeană şi vom atinge cu perseverenţă şi curaj acest ţel! 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Marocico 

 
*** 

 
Despre Summit-ul NATO din Ţara Galilor şi situaţia din Ucraina 

 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 

 
 În linii mari, sfârşitul săptămânii trecute a stat sub semnul nevoii de securitate, al eforturilor pentru pace, şi 
implicit, al complexităţii relaţiilor est-vest, determinate de contextul actual din Ucraina. 
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 Susţinerea fermă în favoarea statului ucrainean, un pachet de măsuri care-i va permite să-şi asigure mai bine 
securitatea, ajutorul financiar concret în valoare de 15 milioane de euro pentru reformele din domeniul apărării, 
alături de condamnarea fermă a acţiunilor întreprinse de Federaţia Rusă care au dus la deteriorarea continuă a 
situaţiei din regiunile Donetk şi Lugansk, au marcat discuţiile din cele două zile ale Summit-ul NATO desfăşurat în 
Ţara Galilor şi au adus în prim plan necesitatea conturării unei noi viziuni de securitate a structurii nord-atlantice. 
 Plecând de la definirea Alianţei ca sursă esenţială a stabilităţii într-o lume impredictibilă, Declaraţia finală a 
Reuniunii, adoptată de şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre NATO subliniază, încă din primele rânduri, că 
acţiunile agresive desfăşurate împotriva Ucrainei au schimbat în mod fundamental paradigma referitoare la 
integritatea teritorială, libertatea şi pacea Europei. 
 Ţinând cont de această extrem de gravă stare de fapt, pe parcursul Summit-ului, a fost reafirmat atât spijinul 
deplin pe care Alianţa Nord-Atlantică este dispusă să-l acorde Ucrainei pentru suveranitatea, independenţa şi 
integritatea sa teritorială, în cadrul graniţelor recunoscute pe plan internaţional, cât şi respingerea anexării Crimeei de 
către Rusia, act ilegal şi nelegitim. In egală măsură, au fost exprimate îngrijorări privind escaladarea conflictului din 
ultima perioadă, a sprijinului pe care separatiştii pro-ruşi au continuat să-l primească şi care a avut ca scop evident 
destabilizarea Ucrainei ca stat suveran. 
 Astfel de acţiuni au fost condamnate de Alianţă în termenii cei mai fermi, cerându-se Rusiei să-şi retragă 
forţele militare din interiorul şi de-a lungul graniţei ucrainene şi să se conformeze prevederilor dreptului 
internaţional. 
 În mod evident, implicaţiile crizei din partea de est a ţării au constituit şi constituie un real motiv de 
îngrijorare pentru toţi partenerii vestici, indiferent de proximitatea lor geografică. Iată de ce, depăşind zona de 
conflict, vom putea înţelege cum o Ucraină suverană şi stabilă, angajată cu fermitate pe calea democraţiei şi a statului 
de drept este esenţială pentru comunitatea europeană şi mai mult, pentru întreaga securitate euro-atlantică. 

În paralel, armistiţiul încheiat vineri seara la Minsk, cu separatiştii pro-ruşi, vine să aducă speranţa mult 
doritei linişti în zonele atât de greu încercate în ultimele luni. Consider că implicarea părţilor într-un dialog 
constructiv, pe baza Planul de pace avansat de preşedintele Poroşenko, alături de depunerea de eforturi diplomatice 
constante, ar fi dus la evitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi a distrugerilor materiale considerabile, înregistrate până 
acum. 

În continuare, trebuie să privim cu atenţie şi să reflectăm împreună asupra a modului în care vor evolua 
lucrurile în partea de est a Ucrainei. In contextul dat, limita dintre „a declara” şi „a acţiona” este deosebit de fragilă, 
iar o abordarea unilaterală nu va fi niciodată în măsură a duce la o încetare a confruntărilor. 
 Deşi încetarea focurilor de arme este privită cu scepticism şi nu sunt acordate prea multe şanse armistiţiului, 
vreau totuşi să sper că logica negocierilor şi valoarea fiecărei vieţi umane vor prevala în faţa agresiunilor şi vor 
reprezenta un pas important spre rezolvarea în timp a situaţiei deosebit de grave din această zonă. 
 Nu în ultimul rând, în numele comunităţii de ucraineni din România, doresc să transmit totala noastră 
susţinere pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în graniţele recunoscute pe plan 
internaţional, precum şi speranţa de restabilire definitivă a păcii. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Marocico 

 
*** 

 
Tricolorul României purtat cu mândrie de Minoritatea croată din România la Jocurile Mondiale a Croaţilor 

de la Zagreb 
 

 Stimate domnule Preşedinte, 
 Distinși colegi și distinse colege, 
 

 
 Vara acestui an pentru Minoritatea croată din România, a fost de mare însemnătate. Faptul că în Republica 
Croația, s-au organizat a treia oară la rând “Jocurile Mondiale ale Croaților din întreaga lume/ Croatian World Game 
2014”, cunoscute și sub denumirea de Croolimpiadă, Uniunea Croaților din România, a avut onoarea de a fi prezentă, 
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a treia oară consecutiv cu sportivi săi etnici la acestă mare manifestare sportivă la care am fost prezent și eu. Ce 
reprezintă de fapt aceste “Jocuri”? 
 Aceste „Jocuri” reprezintă o punte de legătură dintre Croația și diaspora croată din întreaga lume, o 
diversitate multiculturală și sportivă, o sărbătoare a sportului aș adauga eu, cunoscut fiind faptul că, cultura se face și 
prin sport,  iar jocurile fiind organizate de Congresul Mondial al Croaților odată la patru ani, după modelul primelor 
Jocuri Olimpice moderne reînviate de Pierre de Coubertine în anul 1896. 
 Congresul Mondial al Croaților este o organizație internațională, apolitică, neguvernamentală și nonprofit, 
care are ca obiectiv de a crea legături dintre croații din diasporă și întreaga lume unde există, între instituțiile și 
organizațiile croate din afara Croației, cu țară mamă - Croația. Congresul a fost fondat în 1993 cu sediul în New 
York, iar în 1998 a fost primit ca membru în ONU, țelul lui principal fiind îmbunătățirea relațiilor dintre croați, o 
mai bună cunoaștere reciprocă, realizarea aspirațiilor croate, asigurarea continuității și dezvoltării a vieții religioase, 
culturale, spirituale, sociale și sportive moștenite. 
 Jocurile s-a ținut la Zagreb în perioada  21-26.07.2014  unde au participat aproape de 800 de participanți din 
peste 25 de țări în 16 discipline sportive, sub înaltul patronat al Președintelui Republicii Croația, Parlamentului 
Croat, Primăriei Capitalei Zagreb și multor altor instituții fiind foarte mediatizat atât de media cât și de 
radioteleviziunea croată. Un proiect foarte interesant! 
 Croații din România au participat la disciplinele sportive: fotbal, fotbal de sală, atletism și tenis de masă, 
unde au reprezentat cu mândrie țara nostră, arborând steagul României la cea mai înaltă poziție pe primul loc, 
obținând astfel medalia de aur si locul I. la fotbal, locul II. și medalia de argint la fotbal de sală și aur la atletism 
1500m/băieți. 
 În calitate de deputat ales din partea Uniunii Croaților în Parlamentul României, nu pot decât să-i felicit pe 
acești sportivi, o generație de aur a Minorității croate din România, care a obținut rezultate de invidiat, căștigând 
meciuri cu Olanda, Germania, Italia, Austria, Croația, etc. și să le urez multă baftă în continuare, mulțumindu-le 
totodată pentru aceste rezultate extraordinare! Bravo băieți, ați scris istorie. Felicitări! 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Giureci-Slobodan Ghera 

 
*** 

 
 

 Stimate domnule Preşedinte, 
 Distinși colegi și distinse colege, 

 
 La începutul lunii septembrie, în zilele de 4-6 septembrie, Uniunea Polonezilor din România a organizat cea 
de-a XVI ediţie a Zilelor Culturii Polone, a căror inceput a fost iniţiat în septembrie 1999 la împlinirea a 60 de ani 
de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial şi de la refugiul polonezilor în România ( înalte oficialităţi, militari 
şi civili aproximaţi la 100.000). 
 An de an, Zilele Culturii Polone au căpătat amploare, ele cuprinzând un simpozion ştiinţific pe tema 
relaţiilor româno-polone desfăşurat sub deviza „Mai aproape unii de alţii" care ilustrează scopul acestor manifestări 
– apropierea celor două popoare polon şi român legate printr-o istorie comună iar uneori asemănătoare. 
 Deschiderea manifestărilor dedicate Zilelor Culturii Polone a avut loc la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii în 
prezenţa oamenilor de ştiinţă şi profesorilor din Polonia, Moldova şi România. Ne-au onorat cu prezenţa: delegaţia 
voievodatului Podkarpacie - voievodat înfrăţit cu Judeţul Suceava, delegaţia din Zakopane, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Suceava Cătălin Nechifor, Prefectul Judeţului Suceava Florin Sinescu şi primarul Municipiului Suceava Ion 
Lungu. 
 După deschiderea oficială a avut loc vernisarea expoziţiei "Viaţa de zi cu zi a polonezilor în refugiul 
românesc (1939-1947)”. Expoziţia a fost pregătită de Institutul Cultural Român din Varşovia şi Fundaţia Osrodek 
Karta şi este alcătuită din 20 de planşe cu fotografii şi comentarii, cu mărturii ale militarilor şi civililor care acum 75 
de ani au trecut graniţa din Polonia în România pentru a se proteja de războiul care tocmai începuse. 
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 Imediat după vernisajul expoziţiei a început simpozionul internaţional întitulat „Polonia şi România. 
Împreună-alături-aproape” care s-a derulat timp de două zile şi s-a desfăşurat pe trei secţiuni: istorie, cultură şi  
problematica minorităţilor naţionale. S-au susţinut in total 46  referate de profesori doctori în istorie şi cultură din 
Polonia, Moldova şi România. La finalul simpozionului a fost lansată cea mai nouă carte dedicată tematicii polono-
române. 
 Ultima zi a manifestărilor din cadrul Zilelor Culturii Polone s-a desfăşurat în localitatea Soloneţu Nou. Aici a 
avut loc Sărbătoarea Roadelor (Dozynki), care a început cu o Sfântă Liturghie oficiată de parintele decan Iosif Păuleţ. 
 La finalul liturghiei, preoţii, invitaţii şi toţi credincioşii s-au mutat la noua clădire Dom Polski, unde fiecare 
comunitate de polonezi din România a amenajat câte un stand cu produse şi bucate tradiţionale. Alături de etnicii 
polonezi din România, anul acesta au ajuns la Soloneţu Nou şi reprezentanţi ai unor comunităţi din Polonia, dar şi 
reprezentanţi ai comunităţilor ucrainene şi germane din Bucovina. 
 A urmat programul artistic prezentat de ansamblurile artistice participante. 
 Oaspetii noştri din Polonia prezenţi la simpozionul ştiinţific au apreciat şi Sărbatoarea Roadelor - desfaşurată 
în cea mai reprezentativă comunitate poloneză din România, Soloneţu Nou. Au fost incântaţi de faptul că tradiţiile 
transmise de înaintaşi în urmă cu 180 de ani sunt încă vii dovadă ca ele vor supravieţui. 
 Vă mulţumesc! 
      
 

Deputat 
Ghervazen Longher 

 
 

 


