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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

 
A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 

(săptămâna 8-12 decembrie 2014) 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni,  8 decembrie 
 

 
      Camera Deputaţilor a adoptat pe articole, luni 8 decembrie, următoarele acte normative: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), 
semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013 şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi 
reconfirmat semnat la Bucureşti, la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013 (PL-x 529 /2014) - lege ordinară 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi 
completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 464/2014) - lege ordinară 

Un număr de 5 propuneri legislative, cu raport de respingere, au fost retrimise comisiilor de specialitate în 
vederea redactării de rapoarte suplimentare, după cum urmează: 

1. Proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică (PL-x 429/2013) - lege ordinară 

2. Propunerea legislativă privind economia socială (Pl-x 25/2014) - lege ordinară 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014) - lege organică 
4. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de 

stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) - lege ordinară 
5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (Pl-x 60/2014) - lege organică 
De asemenea, au fost examinate alte 25 de propuneri legislative, cu rapoarte de respingere din partea 

comisiilor sesizate în fond. 
Toate actele normative menţionate vor fi supuse procedurii votului final în şedinţa plenară de marţi, 9 

noiembrie. 
Plenul Camerei Deputaţilor a luat act de o Informare din partea Preşedintelui României cu privire la 

aprobarea propunerilor prim-ministrului Guvernului României referitoare la participarea României cu forţe armate, în 
anul 2015, la misiuni în afara teritoriul statului român, precum şi suplimentarea forţelor şi mijloacelor Armatei 
României la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan, cu până la 450 militari, stabilind pentru aceasta un 
plafon maxim de 650 de militari. 
 
 

Şedinţa Camerei Deputaţilor de  marţi, 9 decembrie 
 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat prin vot final marţi, 9 decembrie, următoarele acte normative: 
Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2015 (PHCD 69/2014) (214 voturi pentu, 

5 împotrivă, 83 abţineri); 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de 

Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), 
semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013 şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi 
reconfirmat semnat la Bucureşti, la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de 
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Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013 (PL-x 529 /2014) - lege ordinară  (304 voturi pentru, 2 împotrivă); 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi 
completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 464/2014) - lege ordinară 
(291 voturi pentru, 16 abţineri). 

 
În aceeaşi zi, deputaţii au respins, prin vot final, un număr de 48 de propuneri legislative şi proiecte de lege 

(35 ordinare, 13 organice) ca urmare a rapoartelor negative elaborate de comisiile sesizate în fond. 
 
Un număr de cinci proiecte de lege au fost retrimise la comisiile de specialitate în vederea întocmirii de 

rapoarte suplimentare în termen de trei săptămâni, după cum urmează: 
Propunerea legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014) 

-lege ordinară; 
Propunerea legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare naţională (Pl-x 609/2013) - lege 

organică; 
Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române şi/ limbajului mimico-gestual oficial prin 

interpret autorizat (PL-x 112/2014) - lege ordinară; 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) - lege organică; 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 583/2013) - lege organică. 
 
Camera Deputaţilor a aprobat marţi, 9 decembrie, corectarea erorii materiale din procesul de vot de 

săptămâna trecută, cu 199 voturi pentru, 6 împotrivă, 58 abţineri, asupra cererii de încuviinţare a arestării preventive 
a deputatului Cătălin Teodorescu, modificând astfel hotărârea luată în data de 3 decembrie. 
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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 decembrie 2014) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

1082  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 514

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 350

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 218

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 284

390

– votate  390

             din care: - înaintate la Senat        68

                            - în procedura de promulgare   19

                            - promulgate* 146

                            - respinse definitiv 152

                            - în reexaminare la Senat     3

                            - sesizare neconstituţionalitate     2

                            – la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 702

a) pe ordinea de zi 229

b) la comisii  457

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 

3

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 26

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 26

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

4) Desesizări 2

5) Retrase de iniţiatori 2

 
   cele 390 iniţiative legislative votate privesc: 

                      150 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
         59  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
             10  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    81  proiecte de legi  
                      240 propuneri legislative 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 166 legi, dintre care 15 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2013.  
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C.Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la  
Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2014 
 (Situaţia cuprinde datele la 12 decembrie 2014) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 
din care: 

843  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 625

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 218

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 106

146

– votate  146

             din care: - înaintate la Senat      36 

                            - în procedura de promulgare 19 

                            - promulgate* 35 

                            - respinse definitiv 54 

                            - în reexaminare la Senat   2 

– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 702

a) pe ordinea de zi 229

b) la comisii  457

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 

3

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 26

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 26

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

4) Retrase de iniţiatori 1

 
 

    cele 146 iniţiative legislative votate privesc: 
                         55 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
          20  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     32  proiecte de legi  
                        91 propuneri legislative 
 
 

    * În anul 2014 au fost promulgate 166 legi, dintre care 15 din iniţiativele legislative votate şi adoptate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2013, 116 din  iniţiativele legislative votate şi adoptate în sesiunea februarie 
- iunie 2014 şi 35 din  iniţiativele legislative votate şi adoptate în sesiunea actuală. 
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D. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a                    
Camerei Deputaţilor 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 276 

        din care: - în dezbatere 
276

                       - la vot final 0
  

Dezbătute 

                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               49  

50  

   - votate 50
         din care: - înaintate la Senat   1 
                        - la promulgare   1 
                        - respinse definitiv 48 
   - la vot final 0

 
 
 
 
     cele 50 iniţiative legislative votate privesc: 
         3 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                   din care: 
    1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                          2  proiecte de legi 
        47propuneri legislative 
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E. Situaţia proiectelor de legi dezbătute de Camera Deputaţilor  
 

(săptămâna  8-12 decembrie 2014) 
 

 
 

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

1. PL-x  464/2014 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2014 pentru 
modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice 

  

 II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere Senatului: 

1. PL-x  529/2014 - Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul de Dezvoltare 
Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013 şi a amendamentului convenit prin 
Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat semnat la Bucureşti, la 16 mai 2014, la Contractul de 
finanţare dintre România şi banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului 
de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013 

  
 
 
 

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

1.  Pl-x 621/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
 

2.   Pl-x 602/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/18 august 1997  
  

3.  Pl-x 596/2013 - Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 - Legea apelor   
 

4.  Pl-x 61/2014 - Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 
 

5.  Pl-x 30/2014 - Lege privind educaţia prin sport 

6.  Pl-x 560/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la 
recuperarea unor sume băneşti de la persoanele care aduc daune sănătăţii altor persoane  
 

7.  Pl-x 608/2013 - Lege privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale 
României 
 

8.  Pl-x 563/2013 - Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

9.  Pl-x 484/2013 - Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală  
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10.  Pl-x 106/2014 - Lege privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor români aparţinând majorităţii cu 
cetăţenii români aparţinând minorităţilor etnice  
 

11.  Pl-x 108/2014  - Lege pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice          
 

12.  Pl-x 44/2014 - Lege pentru completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr.14/2003 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de 
preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală                 
 

13.  Pl-x 46/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor 
procesate din cereale 
 

14.  Pl-x 41/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli  
 

15.  Pl-x 338/2013 - Lege privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli  
 

16.  Pl-x 43/2014 - Lege pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare  
 

17.  PL-x 451/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea 
apei potabile  
 

18.  Pl-x 52/2014 - Lege privind cartela de acces în instituţiile de învăţământ şi sanitare     
 

19.  PL-x 643/2010 -  Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme  
 

20.  Pl-x 50/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu 
tulburări de sănătate mintală asociate   
 

21.  PL-x 101/2014 - Lege pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor  
 

22.  Pl-x 678/2013 - Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti  
 

23.  Pl-x 559/2013 - Lege pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii  
 

24.  Pl-x 478/2013 - Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

25.  Pl-x 51/2014 - Lege pentru completarea dispoziţiilor Legii-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice  
 

26.  Pl-x 477/2013 - Lege privind butonul de panică  
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27.  Pl-x 642/2013 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare  
 

28.  Pl-x 644/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii  
 

29.  Pl-x 299/2013 - Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct. 2011    
 

30.  Pl-x 479/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal  
 

31.  Pl-x 483/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă  
 

32.  Pl-x 685/2013 - Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
 

33.  PL-x 581/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii  
 

34.  Pl-x 80/2014 - Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea 
Operatorilor Economici Eligibili  
 

35.  Pl-x 438/2013 - Lege privind acordarea către preşcolarii şi elevii din învăţământul obligatoriu primar şi 
gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă 
caldă  
 

36.  PL-x   676/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap             
 

37.  Pl-x 611/2013 - Lege pentru modificarea alin.(11) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 

38.  Pl-x 464/2013 - Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 
din 29  mai 2007  
 

39.  Pl-x 437/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului  
 
 
 
 
 

40.  Pl-x 57/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale   nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
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41.  Pl-x 668/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii   nr.194/7 noiembrie 2011 privind 
combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive 
 

42.  Pl-x 79/2014 - Lege pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice 
 

43.  Pl-x 562/2013 - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral   
 

44.  PL-x 549/2009 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003  
 

45.  Pl-x 107/2014 - Lege privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii 
români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 
 

46.  PL-x 721/2011 - Lege privind consacrarea zilei de 10 Mai – Ziua Independenţei ca zi de sărbătoare 
naţională  
 

47.  Pl-x 28/2014 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 
 

48.  Pl-x 102/2014 - Lege pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României şi interzicerea exploatării 
resurselor naturale prin metode neconvenţionale care periclitează siguranţa mediului  
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F.Stadiul proiectelor de legi cuprinse în  

Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru a doua  sesiune 
ordinară a anului 2014 

 
(situaţie la data de 15 decembrie 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,  88 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au 
parcurs diferite etape ale procesului legislativ:  

 
 
 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte 

În 
procedură 

ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Camera 
Deputaţilor - 
primă Cameră 
sesizată: 

8 - 

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

0
0
0

- transmise la Senat: 
- la promulgare: 
- legi promulgate: 

5
1
2

Camera 
Deputaţilor - 
Cameră 
decizională: 

80 - 

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

 
23
34
2

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

1
5

15
Total  -  59  29

Total general: 88 - 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  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  15  decembrie  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  
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 - OZ Plen  
BUG 
  
 

 
 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente, 
depus pe 
25.09.2014 
(466/R/ 2014) 

2 

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 - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare, depus 
pe 25.09.2014 
(206/Rs/ 2014) 

3 

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.  

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

S - Adoptat pe 
18.06.2014 
 

CD - OZ Plen  
ADMIN 
 

 
Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 29.09.2014 
(478/R/ 2014) 



 
2

Nr. 
crt 

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

(poz. b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

4 

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 - OZ Plen  
BUG  
 

 
Raport de 
adoptare cu un 
amendament 
admis, depus pe 
30.09.2014 
(481/R/ 2014) 

5 

PLx  
442/2014 

 
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 

Adoptarea unor măsuri privind înfiinţarea Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului 
prin reorganizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în industrie şi prin preluarea unor activităţi de 
la Departamentul pentru Energie şi Departamentul pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, 
pentru asigurarea finanţării activităţii Departamentului 
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, 
pentru eficientizarea activităţii de privatizare,  în vederea  
dezvoltării  activităţii economice cu capital majoritar de stat 
în domeniul energiei. 

S - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
ECON şi  IND 
 pt. raport 
comun 

 
Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 16.10.2014 
(496/R/ 2014) 

6 

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 - OZ Plen  
BUG  
  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 19.11.2014 
(517/R/ 2014) 



 
3

Nr. 
crt 

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

7 

PLx 
419/2014 

 
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 - OZ Plen  
BUG 

Raport de 
adoptare în 
forma prezentată 
de Senat, depus 
pe 20.11.2014 
(519/R/ 2014) 

8 

PLx 
480/2014 

 
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 

Aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior, potrivit dispoziţiilor art. 202 pct.8 din 
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare, 
în valoare de 101 lei. 

S - Adoptat pe 
01.10.2014 
  
CD - OZ Plen  
AGRI  
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 25.11.2014 
(525/R/ 2014) 

9 

PLx 
441/2014 

 
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 

Modificarea completarea Legii nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată, pentru a face 
posibilă începerea lucrărilor de plantare a acestora în 
toamna anului 2014, întrucât perdelele respective s-au 
dovedit soluţia cea mai eficientă pentru protejarea căilor de 
comunicaţii împotriva înzăpezirii, acţionănd ca parazăpezi 
biologice. 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
AGRI şi MED 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 27.11.2014 
(534/R/ 2014) 

10 

PLx  
440/2014 

 
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 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările 
ulterioare.351 

S  - Adoptat pe 
16.09.2014 
 

CD - OZ Plen  
ADMIN 
 

 
 
Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 27.11.2014 
(535/R/ 2014) 
 

11 

PLx  
461/2014 

 
L 

461/2014 

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 

Reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu 
activitatea autorităţii pentru Administrarea Activelor 
statului, prin includerea tuturor veniturilor obţinute din 
activitatea de bază, în scopul acoperirii într-un procent cît 
mai mare a datoriilor instituţiei, datorii provenite din titluri 
executorii. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
ECON  
  

Raport de 
adoptare în 
forma adoptată 
de Senat, depus 
pe 27.11.2014 
(536/R/ 2014) 
 



 
4

Nr. 
crt 

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

12 

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 - OZ Plen  
IND şi JUR  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 02.12.2014 
(544/R/ 2014) 

13 

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 - OZ Plen  
IND 
 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 02.12.2014 
(539/R/ 2014) 

14 

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 - OZ Plen   
BUG 

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 04.12.2014 
(549/R/ 2014) 



 
5

Nr. 
crt 

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

15 

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 - OZ Plen  
BUG şi MUN  

Raport de 
adoptare cu 
amendamente 
admise, depus 
pe 08.12.2014 
(557/R/ 2014) 

16 

 
PLx  

459/2014 
 

L 
453/2014 

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 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate, apobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 399/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - OZ Plen  
MUN şi SAN 
 
 

Raport de 
respingere, 
depus pe 
10.12.2014 
491/Rs/ 2014) 

17 

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  

18 

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

Nr. 
crt 

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

19 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

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  
OZ Plen 
BUG CD + BUG 
S 
 

Raport depus pe 
23.10.2013 

20 

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 

21 

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) 

22 

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 



 
7

Nr. 
crt 

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

23 

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 

24 

PLx  
335/2014 

 
L 

14/2014 

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 

25 

PLx  
481/2014 

 
L 

456/2014 

Proiect de Lege privind transferul, cu titlu 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 

Transferul, cu titlu 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 şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Timiş, în vederea gestionării procesului de dezvoltare al 
aeroportului, luând în considerare interesele economice ale 
regiunii deservite de acesta.  

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - ECON şi  
IND 
 pt. raport 
comun 

 
TDR: 
28.10.2014 

26 

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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27 

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 

28 

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 

29 

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 

30 

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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31 

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 
 

32 

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 
 

33 
PLx 

413/2014 
 

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 
- BUG  
pt. raport 
comun 

TDR: 
14.09.2014 

 
34 

PLx 
414/2014 

 
 

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 
- BUG 
pt. raport 
comun 

TDR: 
14.11.2014 

35 

PLx 
548/2014 

 
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 

Adoptarea unor măsuriîn vederea combaterii evaziunii 
fiscale prin întărirea disciplinei financiare privind 
operaţuinile de încasări şi plăţi în numerar. 

S   - Adoptat pe 
02.12.2014  
 

CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
TDR: 
30.12.2014 
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36 

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 
 

37 

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 
 

38 

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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39 

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, 
AGRI şi MED 
pt. raport 
comun 

 

 
TDR: 
13.03.2014 

40 

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 

41 

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 



 
12

Nr. 
crt 

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

42 

 
 

PLx 
457/2014 

 
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 

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, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 93/2011, cu încă trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului act normativ. 

 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 

 
CD - IND.  
pt. raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
14.10.2014 

43 

PLx 
458/2014 

 
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 

Reglementarea drepturile consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
intervenţiile legislative vizând alinierea legislaţieinaţionale 
de profil la normele europene incidente în materie, în 
contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii 
Europene. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
CD - IND. şi 
JUR  
pt. raport 
comun 

 
TDR: 
14.10.2014 

44 

PLx 
465/2014 

 
L 

495/2014 

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  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
CD - IND şi 
JUR pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
 
TDR: 
23.10.2014 
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45 

PLx 
497/2014 

 
L 

488/2014 

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  - Adoptat pe 
24.11.2014 
 
 
CD - IND, 
ADMIN  şi 
TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
 
 
 
 
TDR: 
11.12.2014 
 

46 

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 - TRSP  
pt. raport 
comun 

 
 
TDR: 
23.12.2010 

 
47 

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 
 

48 

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 
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49 

PLx  
468/2012 

 
L 

333/2012 

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

Stabilirea 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 

50 

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 
comun 

 
TDR: 
17.04.2014 

51 

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 

52 

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 

 

53 

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 
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54 

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 

55 

PLx  
456/2014 

 
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 

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, în sensul 
introducerii unor noi categorii de beneficiari şi a unor noi 
domenii în care se poate presta muncă necalificată. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 

CD - MUN 
pt. raport 

 
 
 
 
TDR: 
14.10.2014 

56 

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 

57 

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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58 

BPi 
818/2014 

 
L 

494/2014 

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  - Adoptat pe 
09.12.2014 
 

CD  - la BP 

 
 
 
Pt. trimitere la 
comisii 

59 

BPi 
828/2014 

 
L 

414/2014 

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

 

S  - Respins pe 
data de 
09.12.2014 
  
CD -  la BP 

Pt. trimitere la 
comisii 

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

          

Nr. 
crt 

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

1 

PLx  
351/2014 

 
L 

583/2014 

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 - Adoptat  pe 
17.09.2014 
 
S  - Adoptat pe 
09.12.2014 

 
 

- 
 
 
 
 
 

2 

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 
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3 

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 

4 

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 

5 

PLx 
355/2014  

 
L 

613/2014 

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    

Ratificarea de către România a Înţelegerii în domeniul 
securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul 
Quebecului. 

CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
S  - MUN 
pt.  raport 

 
 
 
 
 
TDR: 
03.12.2014 
 
 

6 

PLx 
358/2014 

 
L 

612/2014 

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 - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
S  - Adoptat pe 
08.12.2014 

 
La SG din data 
de 09.12.2014 
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Nr. 
crt 

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

7 

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  
pt. raport 
 
 
CD - 

 
 
Comisia a depus 
raportul - 
negativ 

8 L 
494/2014 

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  - Adoptat pe 
09.12.2014 
 
CD - 

 
 

 
Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

 

9 L 
414/2014 

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

 

S  - Respins pe data de 
09.12.2014 
  
CD - 

Trimis la 
Camera 
Deputaţilor pt. 
dezbatere 

10 

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 - Adoptată pe 
25.11.2014 
 

La promulgare 
din data de 
04.12.2014 
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11 

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 - Adoptată pe 
25.11.2014 

La promulgare 
din data de 
08.12.2014 

12 

PLx 
460/2014 

 
L 

455/2014 

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 

Adoptarea de măsuri pentru accelerarea şi finalizarea 
procesului de soluţionare a cererilor formulate în 
temeiul Legii nr. 9/1998. 

S  - Adoptat pe 
30.09.2014 
 
 
 
CD - Adoptată pe 
25.11.2014 

 
La promulgare 
din data de 
08.12.2014 

13 

PLx 
421/2014 

 
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 

Modificarea şi completarea unor acte normative, precum 
şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, fiind vizate 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată şi Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea 
acordării eşalonărilor de plată, aprobată prin Legea 
nr.15/2012. 

S  - Adoptată pe 
09.09.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.12.2014 

La promulgare 
din data de 
10.12.2014 
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14 

PLx 
466/2014 

 
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 

Completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmărindu-se ca, până la data de 31 
decembrie 2018, producătorii de gaze naturale din 
România sau afiliaţii acestora, după caz, să fie obligaţi 
să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate din ţara 
noastră, în mod transparent şi nediscriminatoriu, pentru 
vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din 
producţia proprie, destinată consumului intern.  

S  - Adoptat pe 
01.10.2014 
 
CD - Adoptată pe 
03.12.2014 
 

La promulgare 
din data de 
10.12.2014 

15 

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  

 
 
Legea nr. 
123/2014 

16 

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 

Legea nr. 
125/2014 

17 

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 

 
Legea nr. 
126/2014 



 
21

Nr. 
crt 

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

18 

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 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. (poz. b-4) 

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

S  - Respins  pe  
25.08.2014 
 

CD - Adoptat pe 
17.07.2014 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 
127/2014 

19 

PLx  
434/2014 

 
L 

452/2014 

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 

 
Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, 
precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind 
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
128/2014 

20 

PLx  
438/2014 

 
L 

454/2014 

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

Modificarea Standardului internaţional Lista interzisă 
pentru anul 2014, aprobat prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale Anti - Doping nr.283/2013, în 
vederea aplicării unitare a dispoziţiilor privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport de către 
România, ca parte semnatară a Convenţiei 
internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în 
cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 
octombrie 2005, precum şi ca semnatară a Codului 
Mondial Anti – Doping. 

S  - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
CD - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
129/2014 



 
22

Nr. 
crt 

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

21 

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 - Adoptat pe 
25.03.2014 
 
S  - Adoptată pe 
17.09.2014 

 
 

Legea nr. 
133/2014 

22 

PLx 
346/2013 

 
L 

303/2013 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi 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 - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
139/2014 

23 

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 - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
140/2014 



 
23

Nr. 
crt 

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

24 

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 - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
141/2014 

25 

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 - Adoptat pe 
30.09.2014 
 

Legea nr. 
145/2014 

26 

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 - Adoptat pe 
30.09.2014 
  
 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 
146/2014 



 
24

Nr. 
crt 

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

27 

PLx  
356/2014 

 
L 

581/2014 

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    

Modul de îndeplinire a procedurilor interne necesare 
pentru aderarea României  la Tratatul Forţei de 
Jandarmerie Europene. 

 

CD - Adoptat pe 
17.09.2014 
 
S  - Adoptat pe 
30.09.2014 

Legea nr. 
148/2014 

28 

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 - Adoptată pe 
19.11.2014  

Legea nr. 
152/2014 

29 

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 - Adoptată pe 
19.11.2014   

Legea nr. 
155/2014 



 
25

Nr. 
crt 

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

30 

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 - Adoptată pe 
19.11.2014 
 

Legea nr. 
156/2014 

31 

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 - Adoptată pe 
19.11.2014   
 

Legea nr. 
160/2014 
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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 parlamentare din  
Camera Deputaţilor 

 
( la data de  12 decembrie  2014 ) 

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 22 rapoarte.  

      Comisiile permanente au depus  26  avize. 

Cele 22 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

  8  

 14 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

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

     3 
     2 

17  
      

      Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 452 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care   70  pentru raport 
suplimentar.                                                                                                                                                                                          

La comisii se află  34  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  1470 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

În anul 

2014 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 566 569 

 rapoarte suplimentare 134 105 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 71 25 

TOTAL     771 699 

 
  
 
 
 
 
 



                                                                                       A N E X A  
  
 
            

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

pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  08 - 12 decembrie 2014 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.109/2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul Fiscal – prioritate legislativă  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
03.12.2014 

Raport de respingere 
(549/R din 04.12.2014) 

2 

 
 
 
 
PLx.529/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii 
contribuţiei bugetului de stat la Programul de Dezvoltare Rurală 
(PNDR), semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013 şi a 
amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi 
reconfirmat semnat la Bucureşti, la 16 mai 2014, la Contractul de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea 
acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la Bucureşti, la 24 decembrie 2013 

Guvern 03.12.2014 
Raport de adoptare 

(550/R din 05.12.2014) 

3 

 
 
PLx.68/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului – raport comun cu 
comisia pentru muncă 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
25.11.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(557/R din 08.12.2014) 

4 

 
BP/127 

08.12.2014 
Raport asupra proiectului de Hotărâre privind Bugetul Camerei 
Deputaţilor pe anul 2015 

Secretarul 
General al 

C.D. 
08.12.2014 

Raport de adoptare 
(558/R din 08.12.2014) 

5 

 
PLx.337/2013 

Reexaminare – 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 – raport comun cu comisia juridică 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

10.12.2014 
Raport de adoptare 

(564/R din 10.12.2014) 



- prioritate legislativă 

6 

 
Plx.45/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

59 parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.12.2014 
Raport de respingere 

(565/R din 11.12.2014) 

7 

 
Plx.388/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

73 parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.12.2014 
Raport de respingere 

(566/R din 11.12.2014) 

8 

 
PLx.485/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2014 
pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul 
construcţiilor – raport comun cu comisia pentru administraţie 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
19.11.2014 

Raport de adoptare 
(567/R din 11.12.2014) 

9 

 
Plx.502/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.257 lit. i) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

10 parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.12.2014 
Raport de respingere 

(568/R din 11.12.2014) 

10 

 
Plx.511/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

133 
parlam. 
respinsă 
de Senat 

09.12.2014 
Raport de respingere 

(569/R din 11.12.2014) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.334/2012 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Siseşti” şi a sistemului de cercetare – dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – raport 
comun cu comisia pentru învăţământ 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

03.12.2014 
Raport de respingere 

(559/R din 09.12.2014) 

2 

 
PLx.468/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 
privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare 
prin Fondul European de Garantare Agricolă  

Guvern 
adoptat de 

Senat 
03.12.2014 

Raport de adoptare  
(560/R din 09.12.2014) 

3 

 
 
PLx.486/2014 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2014 
pentru modificarea art.6 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor 
agroalimentare ecologice 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
04.12.2014 

Raport de adoptare  
(561/R din 09.12.2014) 



 
III. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.232/2014 

Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de 
relaţia cu cetăţenii vârstnici – raport comun cu comisia pentru 
muncă 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

25.11.2014 
Raport de respingere 

(562/R din 09.12.2014) 

2 

 
PLx.485/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2014 
pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul 
construcţiilor – raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
09.12.2014 

Raport de adoptare 
(567/R din 11.12.2014) 

 
IV. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.450/2014 Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) şi (2) ale art.135 din 

Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 

1 dep. 
respinsă 
de Senat 

03.12.2014 
Raport de respingere 

(551/R din 08.12.2014) 

2 

 
Plx.452/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) din Legea 

nr.53/2003 – Codul Muncii 

3 senatori 
respinsă 
de Senat 

03.12.2014 
Raport de respingere 

(552/R din 08.12.2014) 

3 

 
 
PLx.68/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului – raport comun cu 
comisia pentru buget 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
18.03.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(557/R din 08.12.2014) 

4 

 
 
PLx.464/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi completarea art.13 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice – raport comun cu comisia 
pentru apărare 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.12.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(529/RS din 
08.12.2014) 



5 

 
Plx.232/2014 

Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de 
relaţia cu cetăţenii vârstnici – raport comun cu comisia pentru 
administraţie 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

27.08.2014 
Raport de respingere 

(562/R din 09.12.2014) 

6 

 
PLx.459/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate – raport comun cu comisia pentru 
sănătate 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
03.12.2014 

Raport de respingere 
(491/RS din 
10.12.2014) 

 
V. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.459/2014 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate – raport comun cu comisia pentru 
muncă 
- prioritate legislativă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
03.12.2014 

Raport de respingere 
(491/RS din 
10.12.2014) 

 
VI. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.26/2014 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare 

2 senatori 
respinsă 
de Senat 

03.12.2014 
Raport de respingere 

(553/R din 08.12.2014) 

2 

 
Plx.334/2012 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Siseşti” şi a sistemului de cercetare – dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – raport 
comun cu comisia pentru agricultură 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

03.04.2014 
Raport de respingere 

(559/R din 09.12.2014) 

 
 
 
 
 
 
 



 
VII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.545/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

03.12.2014 
Raport de respingere 

(554/R din 08.12.2014) 

2 

 
Plx.178/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 – Codul 

Penal 

2 dep. 
respinsă 
de Senat 

03.12.2014 
Raport de respingere 

(555/R din 08.12.2014) 

3 

 
Plx.258/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.268/2009 – Codul Penal 

1 senator 
respinsă 
de Senat 

03.12.2014 
Raport de respingere 

(556/R din 08.12.2014) 

4 

 
PLx.337/2013 

Reexaminare – 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 – raport comun cu comisia pentru buget 
- prioritate legislativă 

Guvern 
respinsă 
de Senat 

09.12.2014 
Raport de adoptare 

(564/R din 10.12.2014) 

 
VIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx.464/2014 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea şi completarea art.13 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice – raport comun cu comisia 
pentru muncă 

Guvern 
adoptat de 

Senat 
08.12.2014 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

(529/RS din 
08.12.2014) 

 
 
 
 
 
 
 



 
IX. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.382/2014 Propunere legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului 

de nivel super „.ro” 

23 parlam. 
respinsă 
de Senat 

03.12.2014 
Raport de respingere 

(563/R din 09.12.2014) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 
PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 
 

 
 Declaraţii politice 
 

140 de ani de învăţământ economic la Ploieşti 
 
Stimaţi colegi, 

 
Joia trecută, pe data de 04 decembrie 2014, la Ploieşti a avut loc un eveniment a cărui importanţă se cuvine 

evidenţiată. Această Declaraţie politică are rolul de a consemna o filă din prezentul nostru, menită a aduce în 
memorie o altă filă, din trecutul nu prea îndepărtat, cronica unui eveniment pe care nu trebuie nici să-l uităm, dar nici 
să-l iertăm. Nu îndemn, nici pe departe, la o atitudine revanşardă, dar chiar cred că evenimente ca cel despre care este 
vorba nu ar trebui să mai apară. Niciodată! Va fi necesar să fim suficient de înţelepţi pentru a evita orice formă de 
extremism. Prin orice mijloace: prin comunicare, prin găsirea căii raţionale de rezolvare a problemelor. Am speranţa 
că tinerii noştri, având şansa accesului la un sistem de educaţie superior, vor găsi această înţelepciune. 

Împlinirea a 140 de ani de învăţământ economic ploieştean este evenimentul care mi-a amintit destinul de 
excepţie al marelui economist, sociolog, şi politician (de stânga) român. Ştim cu toţii că Virgil Madgearu a fost unul 
dintre cei mai consecvenţi adversari politici ai regimurilor extremiste, motiv pentru care a plătit cu viaţa, el fiind 
asasinat, împuşcat în cel mai laş mod cu putinţă, în spate, de către aceeaşi "echipă a morţii" care l-a asasinat şi pe 
Nicolae Iorga la Strejnic. 

Întorcându-mă în prezent, consider că nu întâmplător unitatea de învăţământ care-i poartă numele şi-a ales 
drept slogan sintagma ”Cu noi cucereşti lumea afacerilor!”. Este evident că gândirea economică a lui Virgil 
Madgearu, concentrată în scrierile sale cu aplicabilitate contemporană, şi-a dovedit din plin valoarea. Teme precum 
asigurările sociale, politica băncilor populare, organizarea comerţului exterior în epoca de tranziţie, politica 
financiară în cursul depresiunii economice, reorganizarea sistemului de credit, realitatea finanţelor publice româneşti 
sunt în continuare de interes şi merită aprofundate cu mare atenţie. Am convingerea că acest lucru se întâmplă, 
Colegiul Economic “Virgil Madgearu” primind de două ori titulatura de “Şcoală Europeană”, în anii 2010 şi 2013.  

Rezultatele bune obţinute de unităţile de învăţământ din Prahova la olimpiade şi competiţii naţionale şi 
internaţionale pot fi extinse în rândul marii majorităţi a elevilor. Este bine că avem ”vârfuri” care ne reprezintă şi de 
care suntem mândri, însă trebuie să ne îndreptăm atenţia, priceperea şi răbdarea pentru a-i ridica şi pe ceilalţi elevi la 
nivelul acestora. Tocmai de aceea salut interesul pe care Guvernul actual îl arată pentru actul de învăţământ din 
România, alocând în anul 2015 un procent crescut, atât cât s-a putut în condiţiile economice pe care le traversăm, de 
aproape 3,7% din PIB, respectând astfel trendul pozitiv înregistrat de educaţie începând cu anul 2012. 

Nutresc speranţa că, în câţiva ani, punând în practică reforma atât de necesară a întregului nostru sistem de 
învăţământ, vor fi mai mulţi directori de instituţii de învăţământ în postura de a declara, aşa cum declara doamna 
Petrica Dragomir, directorul Colegiului Economic “Virgil Madgearu” din Ploieşti: “Privind în urmă, la cei 140 de ani 
pe care îi împlineşte acum şcoala noastră, regăsesc o instituţie puternică, de prestigiu, care, prin seriozitatea şi 
determinarea mai multor generaţii de profesori, prin eforturile lor şi prin energia atâtor tineri frumoşi care au intrat pe 
porţile sale, şi-a câştigat un loc înalt în ierarhia învăţământului prahovean”. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 
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Învăţământul anului 2015 

 
Stimaţi colegi, 

 
Ştim cu toţii care este prioritatea acestei perioade: aprobarea Bugetului pentru anul 2015. Este important să 

ne încadrăm în termenul estimat, 20 decembrie, pentru parcurgerea etapelor cerute de acest proces. Mă refer la 
terminarea negocierii cu FMI, analizarea formei definitive a proiectului de buget în Parlament, depunerea de 
amendamente, dezbaterile din comisii, apoi discuţia în plenul Parlamentului şi în final aprobarea bugetului. Dar mult 
mai important este să tratăm cu maximum de atenţie fiecare latură a problemei, pentru a găsi cea mai bună rezolvare 
în condiţiile date. 

Fiind un social-democrat convins, eu cred că toate măsurile sociale promise sunt măsuri absolut necesare. Mă 
refer la majorarea pensiilor cu 5%, la majorarea indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap cu 16%, la creşterea 
salariului minim brut pe economie la 975 lei, de la 900 lei cât este în prezent, la dublarea alocaţiilor pentru 500.000 
de copii care provin din familii cu venituri reduse. De asemenea, măsura liberală de reducere a CAS-ului cu 5% , 
măsură promisă în 2012 în structura USL, este o realitate necesară pentru încurajarea mediului de afaceri, ca şi 
scutirea de impozit a profitului reinvestit. Să nu uităm că vor fi achitate titlurile executorii obţinute de bugetari în 
instanţă, în condiţiile în care nu vor exista creşteri de taxe şi impozite. 

Vreau să centrez intervenţia mea de astăzi pe bugetul alocat Învăţământului. Bugetele din 2012, 2013 şi 2014 
au fost pozitive la educaţie, iar raportat la PIB bugetul a crescut în actuala guvernare cu aproximativ un procent, de la 
2,7, la aproape 3,7. Bineînţeles, până la cele 13 procente din PIB alocate anual educaţiei de către Finlanda sau chiar şi 
până la cele 6 procente solicitate de sindicatele din domeniu şi dorite de toată suflarea din educaţie, mai avem de 
străbătut cale lungă. Dar trebuie să coroborăm resursele cu necesităţile, luând în calcul situaţia economică dificilă cu 
care ne confruntăm. 

Tocmai de aceea, fac apel la o judecare atentă şi obiectivă a proiectului de buget, raportându-l permanent la 
context. Este nevoie de o abordare coerentă a investiţiilor în învăţământ, astfel încât finalitatea actului educaţional să 
se regăsească în redresarea economică pe termen lung şi în reducerea şomajului, mai ales în rândul tinerilor. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Ion Eparu 

 
*** 

 
Ziua Internaţională a Drepturilor Omului  

 
 În fiecare an, data de 10 decembrie este sarbatorită ca Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. În această zi, 
în 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat "Declaraţia Universală a Drepturilor Omului". 
 Documentul a fost elaborat ca răspuns la atrocităţile din timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi este 
primul act internaţional în care sunt exprimate drepturile şi libertăţile fundamentale ce trebuie garantate fiinţelor 
umane din întreaga lume. 
 Această dată reprezintă un moment al victoriei raţiunii asupra ignorării, dispreţuirii şi încălcării drepturilor 
omului, cu care se confrunta umanitatea şi care au impus întreprinderea unor măsuri pentru protejarea demnităţii şi 
valorii umane.  
 Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este o zi a solidarităţii umane, deoarece, prin adoptarea Declaraţiei, 
au fost depăşite frontierele naţionale, diferenţele etnice şi politice, statele semnatare propunându-şi să conlucreze în 
scopul susţinerii umanităţi în toată diversitatea sa, indiferent de religie, rasă sau convingeri. Principiile enunţate în 
cuprinsul Declaraţiei reprezintă un ideal comun al societăţilor democratice, care, asigurând recunoaşterea şi aplicarea 
lor, promovează respectul pentru drepturile şi libertăţile fiinţei umane.  
 Drepturile şi libertăţile consfinţite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului au fost întruchipate în 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).  CEDO oferă o listă de drepturi garantate, cum ar fi dreptul la 
viaţă, interzicerea torturii, sclaviei şi a muncii forţate, dreptul la libertate şi securitate, dreptul la un proces echitabil, 
respectarea vieţii private şi de familie, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare, 
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libertatea de întrunire şi de asociere, dreptul la căsătorie, dreptul la o cale de atac eficientă şi interzicerea 
discriminării. 
 Importanţa Convenţiei nu constă numai în extinderea domeniului de aplicare al drepturilor pe care le 
protejează, ci şi în sistemul de control instituit pentru a examina pretinsele încălcări şi de a asigura respectarea de 
către state a obligaţiilor care le revin în temeiul Convenţiei, şi anume recunoaşterea acestor drepturi şi libertăţi tuturor 
persoanelor aflate sub jurisdicţia lor. 
 Sloganul din acest an, “DREPTURILE OMULUI 365”, sugerează ideea că în fiecare zi este Ziua 
Drepturilor Omului. Totodata, acest slogan sugerează faptul că fiecare dintre noi, oriunde, în orice moment, are 
dreptul la întreaga gamă a drepturilor omului, că drepturile omului aparţin în mod egal fiecăruia dintre noi şi ne leagă 
ca o comunitate globală cu aceleaşi idealuri şi valori. 
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost şi va rămâne o componentă esenţială a identităţii 
Naţiunilor Unite, iar principiile enunţate în cuprinsul său rămân actuale şi reprezintă un ideal comun al societăţilor 
democrate, care, prin învăţătură şi educaţie sunt chemate să dezvolte respectul pentru drepturile şi libertăţile enunţate 
în cuprinsul ei şi să asigure recunoaşterea şi aplicarea lor. 

  
Deputat 

Rodica Nassar 
 

*** 
Bonul fiscal ca măsură împotriva evaziunii 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Evaziunea fiscală este poate cea mai grea boală a economiei româneşti, o boală cronică, care de multe ori 

pare fără leac. Evaziunea fiscală înseamnă economie subterană, corupţie, un PIB scăzut, inechitate socială şi 
economică şi, în timp poate duce la destabilizarea economiei, la scăderea puterii monedei naţionale şi la dezvoltarea 
de reţele mafiote de amploare.  

Deşi există multe mecanisme şi pârghii instituţionale care cercetează fenomenul şi îl incriminează, 
legislaţia românească din domeniul fiscal face puţin pentru a încuraja economia albă şi respectarea legii. Bonul fiscal 
este cel mai elementar instrument de combatere a evaziunii fiscale. Emiterea bonurilor fiscale corespunzătoare 
legislaţiei în vigoare reprezintă cea mai sigură cale de a combate evaziunea fiscală. Mulţi operatori economici, dar şi 
mulţi consumatori nu conştientizează importanţa bonului fiscal pentru colectarea de taxe şi impozite la bugetul de stat 
şi favorizează astfel evaziunea fiscală.  

Alte state au elaborat şi implementat sisteme complexe de recompensare a consumatorilor care cer bonuri 
fiscale pentru operaţiunile economice. Grecia, o ţară pentru care evaziunea fiscală a însemnat o piatră de moară în 
ultimii ani, îşi obligă cetăţenii să facă proba cheltuielilor, în funcţie de venit, prin colectarea bonurilor fiscale. În 
Slovacia, clienţii colectează bonurile fiscale pe care le înregistrează la autorităţi pentru ca mai apoi să intre într-o 
loterie cu premii pentru contribuabilii oneşti. În efect, colectarea la bugetul de stat în Slovacia a crescut în 2013 cu 
512 mil. dolari, faţă de 2012. Asemenea loterii sunt implementate şi în Portugalia, Taiwan, Malta, Coreea de Sud, 
Estonia, Japonia, China şi Filipine.  

Cu siguranţă, România va trebui să găsească propria cale pentru a încuraja economia albă şi pentru a 
destructura reţelele evazioniste. Însă state precum Grecia sau Slovacia reprezintă modele de urmat, atât timp cât 
rezultatele s-au dovedit a fi pozitive.  

Evaziunea fiscală aduce prejudicii atât statului cât şi contribuabilului. Statul este lipsit de veniturile 
necesare îndeplinirii atribuţiilor sale esenţiale, iar contribuabilul cinstit este îngreunat de datoriile celor care nu sunt 
corecţi şi nu îşi achită obligaţiile. 

Descurajarea şi pedepsirea evaziunii fiscale este obligatorie, însă, în acelaşi timp, contribuabilii care 
respectă legile trebuie încurajaţi şi stimulaţi.   

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2014  
săptămâna  8- 12 decembrie  2014  

 

 

16

 
Extinderea reţelei de magazine ce comercializează bunurile confiscate de stat 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
Ordonanţa nr. 14 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor 

intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi Hotărârea Nr. 731 din  4 iulie 2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 descriu condiţiile în care bunurile 
confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului în temeiul legii pot fi puse în vânzare prin intermediul 
instituţiilor statului. Articolul 20 din Hotărârea nr. 731/ 2007 stabileşte ca: ”Bunurile intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului se valorifică de către organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul 
de depozitare sau de la locul la care acestea se află, prin licitaţie publică, în regim de consignaţie ori prin bursele de 
mărfuri, după caz.” 

În acest moment, în jumătate dintre judeţele ţării, la sediile Direcţiilor de Taxe şi Impozite sau la sediile ANAF 
funcţionează acest tip de magazine, ce comercializează bunuri confiscate sub preţul pieţei. Măsura vine atât în 
sprijinul consumatorilor cu venituri reduse cât şi în sprijinul statului care recuperează astfel o parte din prejudiciul 
rezultat din activităţile de evaziune fiscală.  

Presa a relatat în repetate rânduri cazuri în care consumatorii au luat cu asalt magazinele organelor de 
valorificare, în căutare de produse sub preţul pieţii. Beneficiile de ambele părţi, cererea mare şi rotunjirea veniturilor 
la bugetul de stat fac ca aceste magazine să fie cerute în toate localităţile ţării.  

În consecinţă, extinderea reţelei de magazine proprii ale organelor de valorificare în judeţele şi localităţile unde 
există bunuri confiscate ar putea constitui o măsură aşteptată care poate transforma efectele negative ale evaziunii 
fiscale în oportunităţi atât pentru statul român cât şi pentru consumatorii de bună credinţă.  
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

 
Legea bonelor aparţine copiilor, părinţilor şi bonelor 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari, 
La votul de săptămâna trecută pentru legea privind exercitarea meseriei de bonă aş fi vrut să vă mulţumesc, 

din postura de iniţator al legii, pentru sprijinul dumneavoastră, pentru toate cele 285 de voturi pentru acest proiect 
legislativ.  

În locul meu a vorbit în plenul Camerei Deputaţilor o colegă, de la un alt grup parlamentar care a ţinut să 
îşi asocieze numele cu legea privind exercitarea meseriei de bonă, deşi aceasta nu este nici măcar semnatară a acestei 
legi.  

De aceea, ţin ca pe această cale să le transmit tuturor celor care nu numai că nu au lucrat la acest proiet 
legislativ, dar au făcut tot ce le-a stat în putinţă să întoarcă de 3 ori proiectul în Comisia pentru Muncă, că legea 
bonelor nu aparţine nimănui, decât părinţilor, bonelor şi copiilor pentru care am lucrat în ultimul an în Parlamentul 
României.  

Mai presus de orgolii politice se află interesul cetăţeanului. Mai presus de clamarea unor merite se află 
speranţa că acest proiect legislativ va îndrepta tot ce nu merge bine în sistem.  

Stimaţi colegi,  
Săptămâna trecută, legea privind exercitarea meseriei de bonă, pe care am iniţiat-o în noiembrie, anul 

trecut, a fost adoptată de Camera Deputaţilor, ca for decizional. Textul propunerii a primit avize favorabile pe linie în 
comisiile de specialitate ale Camerei şi Senatului şi rapoarte favorabile de la ambele Comisii pentru Muncă.  

Toate aceste avize şi rapoarte su fost primite până în luna mai a anului în curs. Din mai şi până săptămâna 
trecută, proiectul a fost retrimis de nu mai puţin de trei ori în Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaţilor, în urma 
obiecţiilor ridicate în plenul Camerei, la dezbaterea de dinaintea votului final.  

Fiecare obiecţie ridicată a fost întâmpinată cu promptitudine de experţii parlamentari care au amendat 
textul de lege în acord cu concluziile dezbaterilor parlamentare. 6 luni de zile proiectul a fost dezbătut în comisie şi în 
plen. Pentru realizarea acestei legi am organizat mai multe consultări publice cu specialişti din domeniul protecţiei 
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copilului, membri ai Direcţiilor Judeţene pentru protecţia copilului, Colegiul Medicilor, membri ai sindicatelor, atât 
în Parlament, cât şi în colegiul meu electoral din Botoşani. De asemenea, în cursul dezbaterilor, în proiect au fost 
introduse mai multe propuneri formulate de specialiştii din Ministerul Muncii şi din Comisia pentru Învăţământ din 
cadrul Senatului. 

Adoptarea acestei legi este de bun augur. Părinţii îşi vor şti de acum copii în siguranţă lăsaţi în grija unui 
profesionist cu calificări şi recomandări, angajat în baza unui contract care atrage după sine şi drepturi şi 
responsabilităţi.  

Aşadar, stimaţi colegi, în numele reprezentanţilor societăţii civile cu care am lucrat la această lege, în 
numele specialiştilor şi experţilor din Ministerul Muncii, de la Direcţia pentru Protecţia Copilului şi în numele tuturor 
părinţilor, copiilor şi bonelor care vor beneficia de pe urma aceste legi, vă mulţumesc pentru toate cele 285 de voturi.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Tamara Dorina Ciofu 

 
*** 

Faţa ignorată a guvernării 
 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 Cea mai eficientă modalitate prin care poţi asigura viitorul economic al unei ţări este să investeşti în 
domeniile sale cheie. Marile puteri de astăzi, precum S.U.A., China şi Germania, au înţeles acest lucru cu mult timp 
în urmă şi au contribuit, din punct de vedere financiar, la susţinerea principalelor direcţii de dezvoltare pe termen 
lung, ale acestor ţări. 
 Cei trei piloni care asigură sustenabilitatea şi dezvoltarea unui stat sunt: educaţia, cercetarea şi 
tehnologizarea. Plecând de la această premisă, propun să facem o radiografie a Guvernului din perioada 2013-2014, 
pentru a putea urmări în ce măsură acţiunile sale au avut, cu adevărat, scopul de a consolida viitorul economic al 
României.  
 La alocarea bugetară pentru anul 2014, Guvernul a alocat Ministerului Educaţiei suma de 22 de miliarde de 
lei, cu 10% mai mult decât i-a fost oferit în anul precedent, si, totodată, cea mai mare alocare a ultimilor 20 de ani. În 
domeniul cercetării s-au alocat 1.9 miliarde de lei, de asemenea, aceasta fiind cea mai mare alocare din anul 2008 
până în prezent. 
 Educaţia, principalul stalp de dezvoltare al societăţii pe termen lung, a mai primit fonduri la fiecare 
rectificare bugetară, după cum urmează: la prima rectificare din anul curent a primit 150 milioane de lei, la cea de-a 
doua a mai beneficiat de 134 de milioane de lei, iar la ultima rectificare din acest an s-au acordat fonduri în valoare 
de 140 de milioane de lei, din totalul cărora se vor plăti şi titlurile executorii pentru bugetarii din sistem care şi-au 
câştigat drepturile în instanţă, în urma tăierilor salariale suferite în anul 2010. 
Guvernul s-a preocupat constant de situaţia din învăţământ şi a încercat pe mai multe căi să îi redreseze traiectoria, 
motiv pentru care s-au mărit salariile profesorilor debutanţi, şi sper ca de anul următor creşterea salarială să poată fi 
aplicată inclusiv profesorilor cu vechime. 
 În ceea ce priveşte accesul la tehnologie, care se află în strânsă legătura cu educaţia dar şi cu dezvoltarea, 
Guvernul a înregistrat progrese şi în această categorie. Dacă în prima jumătate a anului 2012 Comisia Europeană 
atrăgea atenţia asupra faptului că doar 37% dintre români foloseau internetul cu regularitate, iar 54% nu au avut 
vreodată acces la un calculator, în anii următori schimbarea în bine nu a întarziat să apară. Aşadar, în anul 2013, 
conform statisticilor, 52.9% dintre gospodării aveau acces la internet de acasă, urmând ca în acest an ponderea lor să 
crească până la valoarea de 54.4%, iar numărul celor care nu au folosit vreodată un calculator să scadă cu cca 20% 
faţă de anul 2012. 
 Haosul creat în lumina ultimelor evenimente ne-a slăbit încrederea şi capacitatea de a vedea imaginea de 
ansamblu a guvernării social-democrate. Adevărul este că în ultimii doi ani România a reluat creşterea economică din 
2008 şi se află în continuă evoluţie din 2013, iar inflaţia şi cursul de schimb sunt stabile, fapt ce ne apropie mai mult 
de media ţărilor UE. Acest Guvern este primul care a pus accent pe implicarea oamenilor în aspectele vieţii politice, 
pe transparenţa gestionării fondurilor publice, cât şi pe educarea şi informarea cetăţenilor acestei ţări. 
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 Aceste argumente fiind prezentate, consider că PSD-UNPR-PC trebuie să îşi menţină poziţiile în arcul 
guvernamental pentru a consolida trendul ascendent al economiei şi dezvoltării ţării, dar şi pentru ca măsurile 
promise să se reflecte în bugetul următorului an.  
 
 

Deputat 
Mircea Dobre 

 
*** 

 
Politica bugetară a României este pe drumul cel bun 

  
   Politica bugetară a României se află pe drumul  correct, din mai multe motive. 
   În primul rand, rectificarea bugetară pe care Guvernul Ponta a aprobat-o în şedinţa din 3 decembrie va 

transfera resurse financiare către plata unor datorii, către persoane fizice care şi-au câştigat în instanţă drepturi de 
natură salarială, sau către persoane juridice, precum şi către sectoare prioritare cum ar fi Armata sau Sănătatea. Acest 
lucru este posibil graţie unui spaţiu fiscal creat în cursul acestui an în care, contrar aşteptărilor multora, Guvernul nu 
a intrat în spirala cheltuielilor cu iz electoral şi a preferat să gestioneze cu maximă responsabilitate banul public. 

    În al doilea rand, bugetul pentru anul 2015 va ajunge la timp în Parlament şi va fi agreat atat de FMI, cât şi 
de Comisia Europeană. De ce? Pentru ca va fi un buget al bunului simţ şi al dezvoltării României.  

   Avem 12 miliarde de lei încasări suplimentar la buget faţă de 2013, şi creştere economică confirmată de 
INS. Sunt bani mai mulţi, mai puţină evaziune fiscală, cheltuieli mai bine făcute ale instituţiilor publice. Cred că e 
principala realizarea a anului 2014, pe care trebuie să o continuăm în 2015. 2015, care  este ultimul an din exerciţiul 
2017-2013 şi primul din 2014-2020. 

     Pe această cale, solicit parlamentarilor Opozitiei să renunţe la tezele politiciainiste şi să participe la 
dezbaterile viitoare privind politica bugetară a României cu argumente, şi nu cu lozinci. 

 
Deputat 

Daniel Bărbulescu 
 

*** 
 

Atenţie la cadourile de Crăciun ale ruşilor 
 
 

Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor,  
 
În perioada 24 - 26 noiembrie 2014, o delegaţie a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor a efectuat o vizită oficială de lucru la Berlin. Din delegaţie au făcut parte: domnul 
deputat Ion Răducanu, vicepreşedinte al comisiei şi conducătorul delegaţiei, domnul deputat Mihăiţă Calimente, 
domnul deputat Mihai Weber şi subsemnatul.  

Programul vizitei noastre a cuprins discuţii la Ministerul Federal al Apărării cu secretarul de stat parlamentar 
Ralf Brauksiepe şi cu membri Comisiei de Apărare din Bundestag, dialoguri vii, care în cele din urmă ne-au făcut să 
reflectăm la situaţiile geo-politice tensionate de pe mapamond şi mai cu seamă la climatul de instabilitate care 
trenează în Ucraina. 

În cadrul discuţiilor au fost subliniate relaţiile bilaterale foarte bune, inclusiv în ceea ce priveşte cooperarea 
în politicile de securitate şi parteneriatul de încredere în cadrul ISAF, KFOR şi în alte teatre de operaţii. De 
asemenea, membrii Comisiei pentru apărare din Bundestag au evidenţiat faptul că în acest moment, parteneriatul 
nostru se află în faţa unor provocări (Ucraina, Moldova/Transnistria şi Georgia). În cazul situaţiilor din statele 
enumerate mai sus, statul de drept se află în dificultate, iar dreptul internaţional a fost încălcat de către Rusia. De 
asemenea, încălcarea graniţelor stabilite de ani de zile reprezintă dovada agresiunii şi a violării unui status-quo stabil 
de care Rusia se face vinovată.  
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Aşa cum probabil aţi aflat situaţia critică din Ucraina a reunit în mai multe rânduri Consiliul de Securitate al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite. Tot recent, Consiliul a analizat raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile 
Omului. Acest raport se referă la drama ce capătă proporţiile unui adevărat război, dus între rebeli şi autorităţile 
ucrainene.  

Potrivit raportului respectiv, la final de noiembrie, numărul persoanelor decedate în luptele dintre forţele 
guvernamentale ucrainene şi rebelii din estul Ucrainei era de peste 5000 de persoane. În document se mai constată că 
cele mai multe dintre victimele din rândul civililor au fost ucise în urma atacurilor asupra zonelor rezidenţiale şi a 
utilizării armamentului greu. Un lucru care preocupă NATO şi structurile militare şi de apărare ale Uniunii Europene. 
Administraţia prooccidentală de la Kiev şi NATO au acuzat de multe ori Moscova că a trimis militari pentru 
susţinerea separatiştilor proruşi din estul Ucrainei. Rusia susţine că nu a trimis trupe în Ucraina. 

De cealaltă parte, din Rusia veştile nu sunt cele mai fericite pentru preşedintele Putin: rubla a atins un nou 
minim istoric în raport cu dolarul şi a trecut pentru prima dată în istorie pragul de 50 de ruble pentru un dolar. 
Scăderea se produce pe fondul ieftinirii petrolului şi al sancţiunilor economice impuse Rusiei de statele 
occidentale. Iar asta îl va face, probabil, pe Putin să ridice din nou periscopul şi să regleze tirul spre alte teritorii. 
Aviz Modovei!  

Am exprimat la nivel de delegaţie, preocupări privind criza din Ucraina şi suntem de acord că Rusia trebuie 
să retragă trupele din estul Ucrainei, iar astfel de agresiuni asupra unui stat să nu mai fie tolerate la nesfârşit. De 
asemenea din discuţiile cu secretarul de stat german, am înţeles că Uniunea Europeană şi Statele Unite continuă să 
colaboreze strâns, inclusiv pe tema sancţiunilor împotriva Rusiei, dar şi pentru oferirea de asistenţă financiară 
Ucrainei. Oricum starea de lucruri din teatrul de conflicte ucrainean trebuie să ne ţină în priză, chiar dacă în lume şi 
în ţară am păşit într-o lună a bucuriei, a cadourilor. Reclam prudenţă în ceea ce priveşte cadourile ruşilor.   

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată! 
 

Deputat 
Ioan Benga 

 
*** 

  
 

Susţinerea revistelor de cultură, o prioritate legislativă şi strategică 
 

Am susţinut constant, prin declaraţii politice şi luări de poziţie publice, la televiziune şi în presă, necesitatea 
susţinerii de la buget a publicaţiilor culturale. 

Această necesitate nu decurge dintr-o demagogie a „susţinerii culturii naţionale”, ci din evidenţa importanţei 
istorice şi actuale, deopotrivă, a publicaţiilor culturale. Mai ales într-un context media în care, în România, sunt pe 
cale de dispariţie publicaţiile de calitate, în care se pot discuta şi dezbate problemele cu adevărat importante legate de 
poziţionarea ţării noastre în Europa şi în lume, de disfuncţionalităţile sociale şi economice şi chiar de reforma 
sistemului politic. Revistele culturale sunt esenţiale pentru menţinerea dialogului dintre intelectualitatea României, 
public şi decidenţii politici. 

Am participat, de asemenea, la dezbaterea Legii pentru susţinerea revistelor de cultură în comisie, alături de 
iniţiatori şi de ceilalţi colegi. Am intervenit pentru corectarea unor nedreptăţi care puteau genera discriminare (iniţial, 
legea se referea doar la publicaţiile editate de Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie; acum ea se referă la toate 
publicaţiile culturale reprezentative).  

Legea susţinerii revistelor culturale a trecut în unanimitate de Camera Deputaţilor şi aşteaptă promulgarea. 
Salut adoptarea legii şi felicit Camera în întregul ei, pentru votul unanim, care este expresia recunoştinţei noastre 
pentru aceste publicaţii care au construit România modernă. Fac totodată un apel la cei vor redacta regulamentul de 
aplicare şi vor gestiona aplicarea ei concretă, să nu se abată de la spiritul ei, care este unul generos şi 
nediscriminatoriu.  

Desigur, actuala lege este doar începutul unui sistem de protecţie a patrimoniului cultural imaterial al 
României.  
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Ea se cere completată cu alte măsuri legislative, care să vizeze cartea şi gestiunea memoriei. În măsura în 
care creşterea economică o va permite, cuantumul ajutorului stabilit de lege pentru reviste va putea creşte şi el, 
asigurând acestor instituţii un viitor stabil. 
 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

 
*** 

 
 

Ziua Internaţională împotriva Corupţiei 
 
 
 
 

 Stimaţi colegi, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU),  s-a stabilit ca data de 9 decembrie să 
reprezinte ziua în care se celebrează lupta anticorupţie la nivel mondial. 

 În anul 2003 s-a sărbătorit pentru prima dată Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Corupţiei, după ce 
Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat, la 31 octombrie 2003, Convenţia ONU împotriva Corupţiei.  
  Corupţia este un fenomen social, politic şi economic complex, care afectează toate ţările. Acest flagel 
subminează instituţiile democratice, încetineşte dezvoltarea economică şi contribuie la instabilitatea  

Ca forma de manifestare aceasta atacă fundamentele instituţiilor democratice prin distorsionarea procesului 
electoral, pervertind supremaţia legii şi dând naştere unor încurcături birocratice al căror unic motiv de a exista este 
solicitarea de mită. Dezvoltarea economică este îngheţată, pentru că investiţiile străine directe sunt descurajate, iar 
micile afaceri domestice nu reuşesc să facă faţă costurilor „de înfiinţare”.  

 De la apariţia crizei financiare, corupţia a fost blamată din ce în ce mai mult. Cu toate că unii economişti s-ar 
putea să nu fie de acord cu această afirmaţie, tot mai multe persoane tind să creadă ca o cauză principală a crizei a 
fost corupţia. A trecut vremea când corupţia putea fi definită doar ca abaterea individuală de la normalitate în scopul 
obţinerii de profit necuvenit prin abuz de autoritate. 

Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (UNCAC), adoptată în anul 2005, ratificată de 140 de ţări, a 
expus limpede ca norma actuală de guvernare este universalismul etic (statul, presupus a fi autonom in privinta 
interesului privat, trateaza pe oricine in mod corect si impartial, de la legiferare la alocarea fondurilor si acces la 
justitie), orice abatere pentru câştiguri financiare, favoritisme şi reciprocitate, devine astfel “coruptă”.  

 Explozia reală a democraţiilor dupa 1989, cu toate fluxurile şi refluxurile  fac ca lumea să aibă mai multe 
democraţii ca niciodată, aşa cum sunt acestea întelese în termeni convenţionali. Nimic nu este mai natural pentru 
oameni decât să îşi aleagă conducătorii şi apoi să scape de ei atunci când aceştia nu mai au nimic de oferit. 

 România, a semnat Convenţia ONU împotriva Corupţiei la data de 9 decembrie 2003 la Merida şi a ratificat-
o prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, alăturându-se celorlalte state în prevenirea şi combaterea corupţiei, 
având în vedere că aceasta are un impact major asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor.  

Stimaţi colegi, corupţia este un cancer social, o boală. Se extinde rapid dacă nu se iau în special măsuri de 
prevenire. De aceea  sunt convins că vechea cultură, a corupţiei, este înlocuită treptat cu o noua cultură, a 
anticorupţiei. Asta se produce odată cu schimbarea generaţiilor şi cu presiunile pozitive din partea organismelor 
internaţionale cu care colaborăm şi din care facem parte. 

 Dragi colegi, corupţia reprezintă una dintre cele mai serioase ameninţări la adresa statului de drept în cadrul 
societăţii contemporane, subminând instituţiile şi valorile democratice, atentând la ordinea socială şi ameninţând 
capacitatea statului de a asigura drepturi şi libertăţi egale cetăţenilor săi. Tocmai de aceea este nevoie să avem 
încredere în înstituţiile statului, este nevoie de un efort comun pentru prevenirea şi combaterea practicilor corupte.  

 
Deputat 

Ion Călin 
 

*** 
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România este singura ţară din sud-estul Europei cu şanse reale să devină independentă energetic 

 
 

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor,  
Stimate colege, stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilori, 
 
Săptămâna trecută Europa şi România au primit veşti importante cu privire la securitatea şi independenţa 

energetică. Renunţarea de către Rusia la proiectul South Stream - un proiect anunţat de Vladimir Putin în anul 2007, 
ca o alternativă la livrările prin Ucraina şi la concurenţă cu fostul proiect Nabucco - reprezintă o recunoaştere a 
înfrângerii acesteia, în contextul sancţiunilor impuse de către UE şi SUA, ca urmare a conflictelor declanşate în 
Ucraina. Cu costuri aproape dublate, Moscova nu mai este în măsură să le facă faţă. În plus, scăderea preţului 
petrolului, cu efect asupra reducerii încasărilor la buget, precum şi anunţul ENI privind posibilitatea retragerii din 
proiect, decizie care ar fi făcut ca întreaga povară financiară să îi revină Rusiei, au condus la acest deznodământ. 

Deşi avem în faţă stoparea unui proiect energetic şi nicidecum inaugurarea sa, la nivel de strategie UE, 
consecinţa poate fi privită drept benefică în contextul unei mult dorite diversificări ale surselor energetice şi în 
lumina reclamaţiilor UE din ultima vreme la adresa acordurilor bilaterale încheiate de statele membre cu Gazprom, 
pentru construirea gazoductului, care încalcau legislaţia europeană conform căreia aceeaşi companie nu poate deţine 
şi producţia de gaz şi reţeaua de transport.  

Vina aruncată de Putin asupra Comisiei Europeane este modalitatea aleasă de liderul rus spre a-şi camufla 
problemele financiare şi neputinţa în faţa unei comunităţi europene unite, iar orientarea către Turcia pentru 
construirea unui gazoduct alternativ se înscrie pe aceeaşi linie a Moscovei de a-şi deghiza înfrângerea. De cealaltă 
parte, opoziţia Comisiei Europeane la South Stream are in vedere îngrijorările că proiectul ar fi contribuit la 
consolidarea influenţei Rusiei în Estul Europei, iar şantajul energetic practicat ocazional de Rusia, dublat de 
precedentul Ucraina, cu toate conflictele armate care le-a atras, au intemeiat şi au sporit aceste nelinişti. Rusia a 
folosit o dată în plus livrările de energie ca pe o armă împotriva vecinilor săi. La o scară cu totul redusă, dar 
reflectând aceeaşi strategie de dominare prin şantaj, putem include şi declaraţiile anterioare ale reprezentanţilor 
Gazprom de diminuare a volumelor de gaze livrate către România. 

Din fericire pentru români, importurile noastre de gaze reprezintă mai puţin de 20% din necesar, anul trecut 
producţia proprie acoperind 85% din consumul intern de gaze. Mai mult, pe fondul descoperirilor din Marea Neagră, 
România are capacitatea să devină un adevărat furnizor de siguranţă şi independenţă energetică în plan intern, cât şi 
în regiune, cu condiţia găsirii resurselor financiare pentru investiţii de lungă durată în acest sector. Conform 
estimărilor, este vorba de un necesar de investiţii în sectorul energetic de 4 - 5 miliarde de euro pe an, în următorii 
zece ani. Este greu de crezut că statul poate deveni investitor în sectorul energetic, în condiţiile în care are datoria să 
investească în domenii prioritate cum ar fi sănătatea, educaţia sau armata, iar capitalul privat autohton este încă 
insuficient dezvoltat. Atragerea capitalului privat străin reprezintă o soluţie în condiţiile în care România reuşeşte să 
devină mai atractivă pentru investitori, la un loc cu investiţiile din partea companiilor de stat, care în ultimii ani au 
dezvăluit un potenţial imens. Procesele de listare a Nuclearelecrica, Romgaz şi Electrica, au făcut ca pentru prima 
dată, anul acesta, România, la nivelul companiilor de stat din domeniul energetic, să depăşească un buget total de 
investiţii de un miliard de euro. 

Cert este faptul că UE trebuie să-şi diversifice sursele de energie faţă de gazul şi petrolul ruseşti sprijinind 
spre exemplu România în cel mai important proiect al său de infrstructură în domeniul gazelor naturale, şi anume 
conducta Dobrogea-Podişor, care va aduce gazele din Marea Neagră în sistemul românesc de transport. În pofida 
dependenţei Europei de petrolul şi gazul rusesc, România este singura ţară din sud-estul Europei cu şanse reale să 
devină independentă. Pentru ca şansele să se transforme în reuşită, este nevoie de coerenţă strategică şi deschidere, 
iar  dezvoltarea sectorului energetic să reprezinte unul din principalele obiective de guvernare. Tradiţia locală şi 
experianţa le avem: peste 150 de ani în exploatarea resurselor de ţiţei şi peste 100 de ani în producţia de gaze. 
România a fost vârf de lance şi martora întregii evoluţii tehnologice din acest sector, înregistrând prima producţie de 
ţiţei din lume, în 1857 şi înfiinţând prima rafinărie de pe glob.  

Doamnelor şi domnilor, 
Independenţa şi securitatea energetică a României pot fi asigurate în următorii ani, din necesarul de producţie 

internă, existând şanse reale ca ţara noastră să devină în 2020 al doilea stat independent energetic din Europa, după 
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Danemarca. Pe lângă resursele de petrol şi gaze, Romania are un uriaş potenţial al resurselor regenerabile. 
Hidroenergiea, puterea vantului, energia geotermală, energia solară, toate aceste resurse verzi pot balansa preţul 
petrolului care continuă să crească vertiginos şi faptul că în câteva decenii se va atinge un maximum de consum al 
combustibililor fosili. În această direcţie, este nevoie ca Guvernul să sprijine investiţiile din sectorul energetic atat 
prin facilitarea şi susţinerea investiţiilor străine, cât şi prin atragerea de fonduri europene.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Andrei Valentin Sava 

 
*** 

 
A treia rectificare bugetară, benefică pentru toate sectoarele societăţii! 

 
Stimaţi colegi, 

 A treia rectificare bugetară a anului 2014 prin care se vor aloca fonduri pentru plata în avans a 
titlurilor executorii câştigate în instanţă de către bugetari şi pentru plata arieratelor, a fost aprobată miercuri în şedinţa 
de Guvern. 

Deşi se vociferează că această rectificare este ilegală şi nu reduce presiunile pe 2015, realitatea este 
cu totul alta. Ea este pozitivă, cuprinzând plăţi de peste 4 miliarde de lei şi o creştere de venituri cu 1,3 miliarde de 
lei. 

De remarcat este că, acum, pentru prima dată, arieratele bugetului de stat şi ale bugetelor locale vor fi 
egale cu 0, bugetul general consolidat menţinându- se la 2,2 % din PIB.  

Zvonurile cum că sumele destinate Educaţiei şi Sănătăţii vor fi diminuate în urma acestei rectificări, 
nu au o bază reală. Atât Ministerul Sănătăţii cât şi Ministerul Educaţiei vor putea beneficia de sume alocate, dar nu 
diminuate.  

Mai concret, cele 4 miliarde de lei vor fi repartizate astfel: 2,3 miliarde de lei pentru plata  de titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, 457,0 milioane lei pentru 
plata despăgubirilor stabilite în sarcina Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor prin titluri executori, 
 523,7 milioane lei pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, 
inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale, la data de 31 octombrie 2014 şi neachitate până la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 203 milioane lei pentru achitarea ratelor de capital aferente împrumuturilor 
contractate de unităţile administrativ-teritoriale de la Ministerului Finanţelor Publice, din vărsăminte din privatizare 
cu termen de plată în perioada  2014-2015, 152,1 milioane lei pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA de la Ministerul 
Transportului şi Secretariatului General al Guvernului şi 144,5  milioane lei pentru finanţarea contravalorii 
sentinţelor definitive şi irevocabile ale Agenţiei Naţionale de Imbunătăţiri Funciare, a obligaţiilor de plată către terţi 
prestatori de servicii şi lucrări, precum şi a sumelor necesare plăţii integrale a sprijinului producătorilor agricoli. 

Aşadar, în ciuda zvonurilor eronate, şi de această dată, în urma rectficării bugetare, vor fi alocate 
sume considerabile pentru mai multe domenii de activitate, excedentul bugetar înregistrat în primele zece luni ale 
acestui an, permiţând plata lor în avans. 

O spun şi acum, cu aceeaşi convingere, că actualul Guvern este capabil să îşi facă treaba  cu 
responsabilitate şi să îşi gestioneze fiecare ban public, astfel încât să demonstreze că cele spuse în campania 
electorală  despre creşterea taxelor şi impozitelor, au fost minciuni electorale. 
                          Vă mulţumesc! 

 
Deputat 

Mihai Weber 
 

*** 
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Funcţionarii FMI cer României ceea ce Franţa sau Italia nu aplică 
 

Un deficit bugetar de numai 0,9%- faţă de 4,7% în Franţa sau 3% în Italia-  ar pune în pericol dezvoltarea 
României şi nivelul de trai al românilor. Dacă analizăm în cheie literară presiunea funcţionarilor FMI, aş spune că ei 
vor egalitate, dar nu pentru căţei, ca-n fabulă... 

Negocierile cu FMI sunt un examen necesar, dar care exclude asumarea necondiţionată a punctului de vedere 
emis de funcţionarii înaltului for. Viziunea FMI şi a Comisiei Europene privind deficitul bgetar, de 0,9%, diferă de 
cea a Guvernul României, care ia în calcul un deficit de 1,4, până la 2%, deoarece premierul Victor Ponta are în 
vedere pentru 2015 dezvoltarea economică în acelaşi ritm accelerat, continuarea şi lansarea de investiţii, 
suportabilitatea socială a măsurilor economice, altfel spus dezvoltare şi bunăstare, ceea ce s-a şi dovedit în 2014.  

Când angajamentele României faţă de NATO impun o creştere a alocării bugetare către Ministerul Apărării 
cu 0,3% din PIB, funcţionarii FMI nu pot spune că nu-i interesează acest aspect, la fel cum nu pot ignora sau 
minimaliza necesitatea majorării fondurilor dedicate cofinanţării proiectelor  europene, domeniu în care anul 2014 a 
înregistrat o creştere spectaculoasă a absorbţiei fondurilor, de la circa 7% la peste 50%. 

Ar fi suficiente argumente care susţin că un deficit de 0,9% este inacceptabil. Premierul Victor Ponta a adus 
în discuţia publică exemple relevante, ca al Franţei, care nu are niciun acord cu FMI, dar are o dispută cu Comisia 
Europeană legată de deficit, care este de vreo trei ori cât al României, de 4,7%, sau  Italiei, care are peste 3%. Un 
deficit bugetar de 1,4 până la 2% ar crea condiţii ca, în 2015, România să se  dezvolte într-un ritm accelerat, opinie 
împărtăşită şi de experţi bancari atenţi şi sensibili la măsurile guvernamentale ce se percep rapid în sistemul bancar, 
hârtia de turnesol a economiei. România a avut în trimestrul III cea mai mare creştere economică dintre toate ţările 
membre ale UE, prin măsurile Guvernului Ponta de stimulare economică, investiţiile şi creşterea consumului ca 
urmare a recuperării pensiilor şi salariilor tăiate de guvernul Boc, măsuri contestate de funcţionarii FMI. Ei lucrează 
doar cu cifre, cu un singur scop-al asigurării minimului risc bugetar, în timp ce noi lucrăm cu oameni şi pentru 
oameni, relaţie ce impune viziune, perspectivă şi o dinamică bazată pe măsuri reale, concrete, care să se regăsească în 
nivelul de trai al românilor. Altfel, ar redevi actuala morala fabulei lui Grigore Alexandrescu ”Câinele şi căţelul”. 

 
Deputat  

Liviu Harbuz 
 

*** 
 

Guvernul Ponta a dat dovadă de consecvenţă, de determinare şi de profesionalism 
 

Premierul Victor Ponta crede că prin consens pot fi asigurate continuitatea, stabilitatea şi predictibilitatea măsurilor 
economice  

Dezvoltarea economică fără precedent din 2014 a demonstrat viabilitatea măsurilor luate de Guvernul 
Ponta, atractivitatea de care se bucură România în rândul investitorilor, cărora li s-a asigurat un climat propice, 
sănătos, construit pe principii funcţionale în economia de piaţă: continuitate, stabilitate şi predictibilitate economică. 
Aceste teme au făcut obiectul dezbaterii lansate săptămâna trecută sub girul Academiei Române şi care previzionează 
Tratatul Fiscal ce se va discuta cu membrii Comisiei Europene, piatră de încercare pentru oricare ţară membră a UE. 

FMI şi Comisia Europeană sunt parteneri ai României, cu aceleaşi obiective ca şi ale Guvernului Ponta. 
Spre deosebire de teoreticienii care  suspicionează creşteri ale taxelor, specialiştii Guvernului Ponta au formulat 
bugetul pentru 2015 fără creşteri de taxe, cu măsuri sustenabile din încasările previzionate. O bună dovadă a fost 
excedentul bugetar care a obligat Guvernul Ponta la o a treia rectificare bugetară la sfârşit de an.  

Spre mulţumirea milioanelor de români cărora li s-a făcut un act de dreptate când li s-au returnat veniturile 
tăiate de fosta guvernare, Guvernul Ponta a dat dovadă de consecvenţă, de determinare şi de profesionalism. 
Creşterea economică şi încasările la buget au permis luarea unor măsuri sociale, unele corective, cum au fost pensiile, 
salariile, alocaţiile copiilor, alocaţiile pentru persoane aflate în dificultate. O radiografie a factorilor care au contribuit 
la înregistrarea celei mai mari creşteri economice din UE pe trimestrul III  se impune evidenţierea unor principii 
aflate la baza programului de guvernare susţinut de premierul Victor Ponta: predictibilitatea, stabilitatea, stimularea 
investiţiilor. Este suficient exemplul mult discutatei redevenţe şi a taxelor de exploatare a  resurselor, 
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predictibilitatea, stabilitatea şi stimularea investiţiilor reprezentând argumentele premierului Victor Ponta 
pentru atragerea marilor companii interesate să investească miliarde de euro, timp de zeci de ani, în România. Se 
impune regândirea sistemului de redevenţe şi a taxelor de exploatare a resurselor, în acord cu prevederile comunitare, 
dar cu respectarea principiilor mai sus enunţate. 

 Buna funcţionare a instituţiilor statului, interfaţa guvernului în raport cu cetăţenii, presupune eficienţă şi 
profesionalism. Toată lumea clamează debirocratizarea şi depolitizarea instituţiilor, dar toate partidele vor să ajungă 
la putere, eventual, aşa cum declara preşedintele nou ales Iohannis-să aibă toată puterea, ceea ce-mi aminteşte de 
celebra replică caragialiană”Curat-murdar, coane Fănică!” 

Premierul Ponta ne invită la armonizare prin dialog şi dezbatere, astfel ca interesul naţional să nu fie 
compromis prin decizii pompieristice ale unor pasageri chiriaşi la Cotroceni sau Victoria. Consensul asigură 
continuitate, indiferent cine va guverna ţara peste 10 sau 20 de ani, factor cheie în garantarea principiilor care au dat 
succes guvernării girate de Victor Ponta: predictibilitate, stabilitate, stimularea investiţiilor. �i pentru că un mediu de 
afaceri sănătos ţine în spate construcţia bugetară şi, implic, efectele sociale, trebuie evidenţiată o altă propunere a 
premierului Victor Ponta: toleranţă zero faţă de evaziunea fiscală, fie ea şi mascată de insolvenţă, ceea ce ar face şi 
mai atractivă România pentru investitori, ar crea locuri de muncă, ar scoate economia neagră la suprafaţă, ar aduce 
mai multe fonduri la buget şi ar asigura bunăstare şi dezvoltare.  

 
 

Deputat  
Liviu Harbuz 

 
*** 

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului - 10 Decembrie 
 
Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Începând din 1948, întreg mapamondul celebrează în data de 10 decembrie unul din  primele obiective 

majore ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi anume adoptarea şi proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului. Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului a avut loc 2 ani mai târziu, în 1950, în plenara ONU 317, 
atunci când prin rezoluţia 423(V) toate statele membre au fost invitate să sărbatorească această zi. 

În conştiinţa comună Declaraţia a devenit un reper privind faptul că toţi oamenii s-au născut cu drepturi egale 
şi beneficiază de libertăţi fundamentale, iar ulterior a fost completată cu aspecte împotriva discriminării rasiale, 
violenţei asupra femeii sau privind drepturile copilului. 

În România, pe data de 10 decembrie, ne-am obiţnuit să vedem organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale care organizează evenimente speciale pentru a marca această sărbătoare. În accepţiunea noastră 
drepturile omului sunt acele drepturi esenţiale pentru existeţta fizică, dezvoltarea materiala şi intelectuală şi 
implicarea ceăţenilor în viaţa socială a unui stat şi includ drepturile fundamentale cum sunt dreptul la viaţă, la 
libertate sau demnitate. În ţara noastră aceste drepturi sunt în primul rând garantate prin constituţie. 

După revoluţie situaţia drepturilor omului a evoluat într-o direcţie bună, atât în ceea ce priveşte legislaţia şi 
elaborarea de acte normative, cât şi în punerea în practica a acestora. Problema majora însă care persistă şi în ziua de 
astăzi este neconştientizarea gravităţii reale pe care o produc încălcarile acestor drepturi. Acest lucru crează 
impedimente atât la elaboararea legilor cât ăi la aplicarea lor. Principalul motiv pentru această situaţie este lipsa de 
informare în rândul cetăţenilor, în special în zonele rurale. 

Milităm asăazi aşadar pentru o mai bună promovare a cunoştinelor teoretice în acest domeniu şi pentru 
măsuri care să ducă la educarea cetăţenilor în spiritul valorilor fundamentale care însumeaza drepturile omului. Nu 
putem respecta ceea ce nu cunoaştem, din acest motiv este nevoie de o abordare teoretică, nu doar juridică, ci 
interdisciplinară pentru formarea unei imagini corecte despre acest subiect. 

Din punct de vedere instituţional statul trebuie să se implice în identificarea cu acurateţe a celor mai flagrante 
încălcări ale drepturilor omului, luând în calcul atât dispersia geografică cât şi periodicitatea ori ciclicitatea lor. De 
exemplu, în anii ’90 speţele des întâlnite erau cu privire la nerespectarea dreptului la proprietate (uneori chiar de către 
stat) sau nerespectarea dreptului la libera exprimare. 

În prezent, în societatea românească modernă şi occidentalizată, acestea au devenit drepturi fireşti, 
inviolabile şi imprescriptibile. Am constientizat însă alte probleme care au fundamente istorice sau socio-culturale. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2014  
săptămâna  8- 12 decembrie  2014  

 

 

2

Printre cele mai serioase probleme se numără hărţuirea şi relele tratamente aplicate copiilor, romilor, deţinutilor de 
către poliţie, jandarmi sau alte instituţii puse să aplice legea. Discriminarea sistematică a romilor a avut drept 
consecinţă afectarea dreptului la educaţie, la oportunităţi de angajare sau la asistenţă medicală. Discriminarea 
persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor bolnave de HIV/SIDA sau a minorităţilor sexuale continuă să fie o 
problemă. Sistemul nostru judiciar încă este jenat la luarea măsurilor împotriva funcţionarilor de stat care comit 
aceste abuzuri, şi cine ştie cum ar fi dacş presa nu ar sesiza promt comiterea lor. O alta problemă la ordinea zilei este 
corupţia la toate nivelurile ce a afectat toate sectoarele societaţii fiind incluse aici conflictele de interese sau 
nerespectarea standardelor de etică sau integritate. O gamă largă de încălcări ale drepturilor omului întalnim in 
domeniul muncii atât în ceea ce priveşte egalitatea de şanse la angajare cât şi drepturile privind salarizarea sau 
condiţii de muncă decente.  

Pentru toate cazurile de mai sus avem instituţii care încearcă (de multe ori cu succes) aplicarea legii şi a 
normativelor de etică. Poate cea care ar trebui încurajată datorită importanţei strategice şi competenţei largi este 
Avocatul Poporului, însă niciuna nu trebuie neglijată. 

Închei cu speranţa că observaţiile de mai sus completează, pe cât posibil, imaginea de ansamblu pe care o 
dorim pentru societatea noastră, în ‘‘dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale’’. 

Vă mulţumesc pentru atenţie.  
 

Deputat 
Constantin Adăscăliţei 

 
*** 

   
Rectificarea bugetară – expresia unei politici social-democrate autentice 

 
Anul 2014 a fost un an complicat şi plin de evenimente importante. În anul acesta s-au desfăşurat alegerile 

europarlamentare în luna mai şi alegerile prezidenţiale în luna noiembrie. În acest an, politica României, atât cea 
internă cât şi cea exetrnă, a avut de trecut  provocări interne şi internaţionale dificile.  

Se simţea nevoia unor măsuri politice excepţionale care echilibreze situaţii şi să atenueze tensiuni sociale. 
Poate şi de aceea, acum, la sfârşit de an, Guvernul a aprobat a treia rectificare bugetară, prin care s-au 

suplimentat bugetele Justiţiei, Agriculturii, Transporturilor, Educaţiei, Apărării, în principal pentru plata în avans a 
titlurilor executorii pentru bugetari, dar s-au tăiat din bugetele Preşedinţiei, Parlamentului, Externelor, Economiei, cu 
un deficit de 2,2%. 

Rectificarea, efectuată în mod excepţional de Guvern este determinată de rezultatele calculate pentru 
intervalul 1 ianuarie -31 octombrie 2014, care scot în evidenţă un excedent de 0,29% din PIB faţă de un deficit de 
1,18% din PIB aferent aceleiaşi perioade a anului precedent. 

Guvernul a arătat, în proiectul de rectificare, că rezultatele economice de până în prezent argumentează 
posibilitatea realizării unei creşteri economice pe întregul an de 2,6%, faţă de 2,2% cât se estimase la elaborarea legii 
bugetului de stat.Veniturile şi cheltuielile bugetului general consolidat vor fi majorate, pe sold, cu 1,3 miliarde lei, 
deficitul bugetului general consolidat menţinându-se ca valoare nominală la 14,7 miliarde lei şi ca pondere în PIB la 
2,2%. 

Premierul Victor Ponta a declarat miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că cea de treia rectificare 
bugetară din acest an va fi una pozitivă, ca urmare a absorbţiei mai bune a fondurilor europene, dar şi a unei colectări 
superioare la buget. 

Este  o rectificare pozitivă în sensul în care, după 11 luni, deficitul bugetului este de 0,2% din PIB, nu de 2,2 
cât era negociat prin Tratatul Fiscal şi prin acordurile cu FMI şi Comisia Europeană, pentru că avem fonduri 
europene în plus faţă de 2013, 12 miliarde de lei încasări suplimentare la buget faţă de anul 2013, iar creşterea 
economică a fost confirmată şi de Institutul Naţional de Statistică. 

Rectificarea cuprinde şi sumele destinate plăţii unor drepturi salariale pentru cadrele didactice câştigate în 
instanţă, finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi decontării biletelor speciale de 
călătorie gratuită de care au beneficiat unele categorii sociale. Această rectificare înseamnă totodată mai mulţi bani 
pentru spitale, pentru forţele armate, achitarea arieratelor înregistrate de administraţiile locale, astfel că ea aduce pe 
zero, pentru prima dată, arieratele bugetului de stat şi bugetelor locale, iar FMI şi Comisia Europeană au susţinut 
acest demers. 
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Mă bucur sincer de toate că toate aceste măsuri au fost luate în favoarea oamenilor şi sunt expresia cea mai 
elocventă a unei politici social-democrate autentice. O politică care vine mereu în ajutorul oamenilor, care le dă 
speranţa că viaţa lor poate deveni din ce în ce mai bună şi mai frumoasă, într-o Românie unită. 

 
Deputat 

Natalia Elena Intotero 
 

*** 
 

Eficienţa în alimentarea cu energie 
 

Până la 1 ianuarie 2014, statele membre vor stabili şi Planul naţional de încălzire şi răcire pentru dezvoltarea 
potenţialului de punere în aplicare a cogenerării cu randament ridicat şi a serviciilor eficiente de încălzire şi răcire 
centralizată. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a dezvolta eficient încălzirea urbană şi 
infrastructura de răcire, pentru a permite dezvoltarea cogenerării cu randament ridicat, precum şi utilizarea sistemelor 
de încălzire şi răcire din căldura reziduală şi a surselor regenerabile de energie. Ele se asigură că la toate noile 
instalaţii termice, producţia de energie electrică cu o putere termică totală de peste 20 MW este prevăzută cu 
echipamente care să permită recuperarea căldurii reziduale prin intermediul unei unităţi de cogenerare de înaltă 
eficiente şi este amplasată într-o locaţie unde căldura reziduală poate fi utilizată de către consumatori. 

Statele Uniunii Europene se asigură că autorităţile naţionale din domeniul de reglementare a energiei iau în 
considerare eficienţa energetică în deciziile lor cu privire la funcţionarea infrastructurii gazului şi a energiei electrice. 
Statele membre se vor asigura în special că tarifele de reţea şi reglementările vor oferi stimulente pentru operatorii de 
reţea pentru a oferi servicii de sistem utilizatorilor reţelei care le permit să pună în aplicare măsuri de eficienţă 
energetică, în contextul implementării reţelelor inteligente. 

Pe un fundal de creştere a importurilor Uniunii Europene de energie la preţuri în creştere, accesul la resursele 
energetice va putea, pe termen mediu, să joace un rol mai important, cu riscul de a compromite grav creşterea 
economică a Uniunii Europene. 

În procesul de translatare la nivel naţional a strategiei Europa 2020, România a fost în favoarea menţinerii 
caracterului indicativ al ţintei de eficienţă energetică. Este momentul intensificării eforturilor naţionale de aplicare a 
măsurilor propriu-zise de eficienţă energetică - în paralel cu reducerea consumului de energie primară -, atât din 
perspectiva unei posibile noi obligaţii ca stat membru, cât şi din cea a competitivităţii economice. 

Eficienţa energetică este modalitatea cea mai rentabilă şi cea mai rapidă de a asigura siguranţa aprovizionării 
şi este un mod eficient de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, responsabile pentru schimbările climatice. 

 
Deputat 

Radu Babuş 
 

*** 
 

 
România nu poate avea un deficit bugetar mai mic de 1,4%! 

 
Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi, 

 
 Deşi negocierile dintre conducerea Guvernului şi creditorii internaţionali ai României sunt în plină 
desfăşurare în aceste zile, îmi exprim speranţa că discuţiile vor fi, în final, favorabile părţii române. În opinia mea, 
poziţia reprezentanţilor noştri în divergenţa referitoare la cuantumul deficitului bugetar al României pentru anul 
viitor, asupra căruia negocierile au bătut pasul pe loc, este una corectă şi pertinentă. După cum se ştie, FMI, Comisia 
Europeană şi Banca Mondială au cerut un deficit bugetar de 0,9%, însă Guvernul a explicat în termenii cei mai clari 
cu putinţă că nu se poate merge mai jos de 1,4% din PIB. Primul-ministru Victor Ponta a accentuat, în repetate 
rânduri, că solicitarea forurilor internaţionale nu este sustenabilă, deoarece ar presupune reducerea sumelor alocate 
pentru investiţii, sănătate, apărare şi cofinanţarea proiectelor europene în perioada de convergenţă 2014-2020. Aş mai 
reliefa, la acest capitol, observaţia potrivit căreia şi Opoziţia a fost de acord cu deficitul de 1,4% propus de Guvern, 
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reacţia contextuală a lui Theodor Stolojan în acest sens fiind edificatoare şi confirmând analiza corectă a 
Executivului.  

Ceea ce românii trebuie să reţină este faptul că, indiferent de rezultatul final al negocierilor cu delegaţia 
comună FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială, respectiv chiar dacă se va stabili un deficit bugetar de 1,4%, în 
România nu se va majora anul viitor absolut nicio taxă şi niciun impozit! De asemenea, indexarea pensiilor şi 
majorarea alocaţiilor pentru copii, iniţiative absolut necesare şi promovate de Guvern în acest an, sunt cuprinse în 
proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2015, deci nu există niciun fel de pericol privind întârzierea punerii 
acestor decizii în aplicare.  

De altfel, depunerea Legii bugetului şi votarea acestuia în Parlament, proceduri ce vor avea loc în zilele 
următoare, vor consfinţi pentru toată lumea, inclusiv pentru cârcotaşii care mai lansează zvonuri fără acoperire, că nu 
se măreşte nicio taxă, iar masurile adoptate de Guvern în sprijinul unor categorii defavorizate ale populaţiei, precum 
copiii şi vârstnicii, sunt perfect susţinute de bugetul naţional.  

Nu în ultimul rând, este de remarcat că sumele necesare plăţii profesorilor care au câştigat definitiv în 
instanţele judecătoreşti procesele referitoare la diminuarea salariilor din urmă cu patru ani, în urma deciziei aberante 
luată de fostul guvern PDL, au fost deja distribuite de către Ministerul Finanţelor spre autorităţile locale, urmând ca 
oamenii să îşi primească banii care li se cuvin de drept.  

Proiectul de buget pentru 2015 va ajunge miercuri pe masa Guvernului, pentru fi aprobat şi înaintat 
Parlamentului spre dezbatere. Cred că săptămâna viitoare se pot finaliza discuţiile referitoare la adoptarea bugetului 
pentru anul viitor, în aşa fel încât toată lumea să ştie ce are de făcut şi pe ce bani contează în vederea continuării 
investiţiilor aflate în derulare, dar şi a iniţierii unor proiecte noi, în infrastructură, sănătate şi educaţie. Nu în ultimul 
rând, este important faptul că Ministerul Apărării va beneficia de o sumă mai mare anul viitor, deoarece noile 
circumstanţe geopolitice şi creşterea implicării României în contextul actual al întăririi blocului estic al NATO impun 
o reconsiderare a capacităţilor de apărare a ţării. 

Îmi exprim încrederea că în dezbaterile pe marginea Legii bugetului de stat pentru anul 2015 vom reuşi să 
majorăm şi sumele alocate iniţial pentru localităţile Colegiului uninominal 7 Bacău, respectiv Moineşti, Comăneşti, 
Dărmăneşti, Berzunţi, Măgireşti şi Poduri.  

Mă refer la continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă din cartierul Lucăceşti, municipiul Moineşti, la 
proiectul legat de reabilitarea şi transformarea Clubului Lira în Casa de Cultură a municipiului Moineşti, la 
investiţiile pentru dezvoltarea turismului şi alte proiecte ale administraţiei locale din zonă. Personal, voi susţine toate 
solicitările reprezentanţilor autorităţilor locale din cele şase unităţi administrativ-teritoriale din colegiul pe care-l 
reprezint în Parlamentul României, având în vedere nevoia stringentă a unor investiţii de strictă necesitate pentru 
îmbunătăţirea vieţii oamenilor de aici. 

 
Deputat 

Miron Smarandache 
 

*** 
 

Reabilitarea unui vechi spital Orădean – o prioritate 
 

  
Una dintre cele mai vechi clădiri ale municipiului Oradea, situată pe strada Republicii nr. 37, găzduieşte un 

vechi spital, în care funcţionează în prezent secţiile de boli infecţioase ale Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril 
Curteanu”. Construcţia a fost edificată în anul 1806, în stil arhitectural romantic, cu influenţe gotice, specific 
Imperiului Austro-Ungar, din care făcea parte, la acea vreme, Transilvania. Originalitatea şi frumuseţea arhitecturii 
municipiului de pe malurile Crişului Repede constă de fapt în multitudinea de clădiri impresionante, costruite în stil 
neobaroc, post renascentist, de pe vremea Imperiului. 

Destinaţia de spital a fost dată clădirii de la bun început, ceea ce dovedeşte preocuparea pentru sănătatea 
populaţiei a edililor acelor vremuri. Complexul arhitectural nu este spectaculos, dar a fost eficient; de-a lungul 
secolelor, clădirea a găzduit numeroase specialităţi medicale şi chirurgicale, fiind extinsă şi completată cu noi 
corpuri, destinate specialităţilor clinice şi paraclinice. 

După Revoluţia din Decembrie 1989, interesul edililor pentru sistemul sanitar a fost viciat de alte interese 
economice, care au făcut ca o parte din clădirile spitalului să nu mai poată fi întreţinute corespunzător, unele secţii 
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chiar au fost mutate, imobilul deteriorat fiind din ce în ce mai impropriu de a găzdui spaţii destinate tratării 
pacienţilor.  

Secţiile de boli infecţioase s-au mutat în această clădire după anul 2009, după ce, în prealabil, municipalitatea 
a igienizat parţial încăperile de la etaj, fără să se treacă însă la reparaţii capitale, care ar fi necesitat resurse financiare 
consistente. De aceea, funcţionarea unităţilor cu paturi din cadrul complexului este dificilă, în condiţiile în care 
sistemul de încălzire şi de circulaţie a apei este vechi, deteriorat şi necesită reparaţii frecvente. 

Deoarece clădirea este declarată monument istoric, făcând parte din lista construcţiilor de patrimoniu ale 
municipiului Oradea, consider că includerea sa într-un proiect de reparaţii capitale constituie o prioritate. Confortul 
hotelier al bolnavilor internaţi, dar şi nevoile de siguranţă epidemiologică, pentru a preîntâmpina răspândirea bolilor 
infecţioase, reprezintă nevoi stringente ale comunităţii. 

Am formulat un amendament la proiectul de Legii bugetului pentru anul 2015, pentru alocarea sumei de 500 
mii lei, destinată rebilitării termice a clădirii, proiectul putând constitui o bază de pornire pentru demararea 
reparaţiilor capitale absolut necesare. Cu această sumă se va putea repara şi izola termic acoperişul clădirii, se va 
monta o centrală termica pe gaz, se vor remedia conductele de distribuţie ale apei calde şi reci, se va realiza izolarea 
termică a clădirii, etc. 

În speranţa că factorii de decizie din sistemul sanitar vor înţelege importanţa acestor demersuri, cred cu tărie 
că actualul guvern va lucra cu eficienţă sporită, toate investiţiile făcute pentru sănătate fiind de fapt investiţii pentru 
viitorul cetăţenilor româniei. 

Dacă amendamentul propus de mine va fi votat în Parlament, eu, ca deputat de Oradea, voi putea să mă bucur 
că am contribuit la conservarea patrimoniului oraşului meu, iar ca medic şi fost manager de spital, că am adus un 
aport suplimentar la eficientizarea sistemului sanitar orădean. 

 
Deputat 

Sonia Maria Drăghici 
 

*** 
Sclavia modernă, un fenomen pe care îl ignorăm 

 
Vă mulţumesc, domnule preşedinte 
Stimaţi colegi, 
Sclavagismul şi robia ni se par, nouă, celor de azi, a fi noţiuni care ţin de domeniul istoriei sau geografiei. 

Au existat cândva sau există altundeva, dar sunt incompatibile cu democraţia şi modernismul care ne caracterizează. 
Cel mai probabil când spunem “sclavie” ne gândim la construcţia piramidelor egiptene sau la plantaţiile din sudul 
Statelor Unite. În realitate, numărul celor ţinuţi în sclavie în zilele noastre este incredibil de mare. 35,8 milioane de 
oameni reprezintă numărul celor care, în acest an, trăiesc şi muncesc în sclavie. Cifra provine din cel mai recent 
raport “Global Slavery”, realizat de organizaţia independentă “Walk Free Foundation”. Potrivit celor de la “Walk 
Free”, sclavia modernă afectează şi ţara noastră. În România, se estimează că această „maladie” afectează între 
22.600 şi 25.200 de persoane. O situaţie care ne plasează undeva la mijlocul clasamentului european al sclaviei 
moderne, dominat de Bulgaria, unde 0.38% din populaţie e în sclavie, şi de Turcia, cu 185.000 de “sclavi”. Ca aceste 
date să fie confirmate, să ne uităm puţin în jur: 

“ 110 muncitori români, sclavi în Cipru ”- 2009 ; 
“ Copii români, sclavi pe câmp în Marea Britanie”-  25 octombrie 2010 
“ Zeci de muncitori români, trataţi ca sclavii în Cehia, Spania şi Italia”- 2 iunie 2011 
“ Muncitori români exploataţi pe un şantier din Germania: Sunt condiţii similare sclaviei”- 26 Martie 2013 
“ Muncitori români, morţi într-un incendiu în Germania - exploataţi şi cazaţi în condiţii inumane”- 17 Iulie 

2013 
“ Cum au luat mai mulţi muncitori români ţeapă în Germania” - 08 Noiembrie 2013 
“ Zeci de români, sclavi în Dubai - de cinci săptămâni captivi, fără paşapoarte” - 09 Noiembrie 2013 
“ Zeci de români sclavi la o fermă de măsline din Portugalia” - 29 Noiembrie 2013 
“ Sclavii Germaniei moderne: Noi date despre condiţiile de muncă inumane ale românilor” - 30 Noiembrie 

2013 
“ Sclavia modernă a devenit un fenomen în Marea Britanie”- 28 noiembrie 2014 
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Sunt doar câteva titluri din ziarele româneşti care ne atenţionează despre acest fenomen. Sclavia modernă, 
deşi se derulează, de multe ori direct sub privirile noastre, chiar şi în interiorul României, ne scapă şi nu o 
aprofundăm în aşa fel încât să găsim soluţii şi să o reducem.  

Stimaţi colegi, da, este greu să ne imaginăm că în ţările noastre democratice şi libere din UE, zeci de mii de 
fiinţe umane sunt private de libertate şi exploatate, vândute ca nişte obiecte pentru profit. Dar acesta este tristul 
adevăr, iar traficul de fiinţe umane este peste tot în jurul nostru şi determină şi/sau favorizează sclavia modernă. 
Această formă modernă de sclavie există peste tot în jurul nostru, în ciuda drepturilor şi libertăţilor pe care statele 
europene democratice le garantează cetăţenilor. Exploatarea sexuală, munca forţată, activităţi criminale, prelevarea 
de organe, cerşitul, vânzarea copiilor, sunt cele mai des întâlnite forme de trafic de fiinţe umane atât pe teritoriul 
Europei Unite, cât şi la nivel global. 

Este grav şi că sclavia modernă a devenit un fenomen până şi în Marea Britanie, iar România este pe locul 
patru în clasamentul ţărilor de provenienţă a celor exploataţi. În prezent, aproximativ 13.000 de oameni sunt trataţi ca 
sclavii în Regat, potrivit unui raport al Ministerului britanic de Interne. Este de salutat faptul că guvernul de la 
Londra a făcut publice, pentru prima dată, aceste date, respectiv numărul victimelor sclaviei moderne. Mai mult, 
autorităţile din Regat au şi identificat ţările de provenienţă. Primele patru pe listă sunt: Albania, Nigeria, Vietnam şi 
România. Conform raportului, femeile cad cel mai adesea victime. Unele sunt obligate să se prostitueze, altele sunt 
private de libertate şi obligate să muncească în locuinţe. Autorităţile britanice au dat asigurări că vor lua măsuri 
pentru a pune capăt sclaviei moderne.  

Onorată asistenţă, aici se impune să luăm şi noi atitudine şi să ne sporim eforturile privind prevenirea şi 
stoparea acestui fenomen. Primul pas şi, cred eu, că cel decisiv este o mai bună informare a celor care îşi doresc să 
plece să lucreze în afara graniţelor ţării şi chiar şi aici, acasă. �in să atrag atenţia asupra vulnerabilităţii ţării noastre 
pe fondul crizei economice globale şi a măsurilor de austeritate ale Uniunii Europene. Din păcate, exploatarea 
sclavilor nu pare să fie eradicată rapid având în vedere că numărul persoanelor aflate în sclavie creşte de la an la an. 
În 2013 erau mai puţin de 30 de milioane de sclavi la nivel mondial, iar acum sunt peste 35.  

Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Constantin Mazilu 

 
*** 

 
Cum controlăm şi cum ajutăm Delta Dunării 

 
 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării reprezintă o arie care are nevoie de toată atenţia noastră şi interesul 
permanent pentru protejarea florei şi faunei şi pentru asigurarea unui climat prielnic. Este motivul pentru care am 
primit cu interes proiectul de act normativ al Ministerului Mediului, potrivit căruia acţiunile de control pentru 
combaterea braconajului piscicol şi cinegetic din perimetrul Rezervaţiei Delta Dunării ar putea fi efectuate de o 
singură entitate, care urmează să fie creată.  

Astfel, se doreşte evitarea situatiilor de suprapunere de atribuţii de control, dar şi operaţionalizarea unui 
organism unic de constatare şi sanctionare a contravenţiilor în domeniul protecţiei mediului, a fondului cinegetic şi a 
resursei piscicole. 

Importanţa acestor modificări este cu atât mai mare cu cât fenomenul braconajului a luat amploare în Delta 
Dunării şi este imperios necesar să reuşim să combatem această problemă reală şi să controlăm exploatarea 
patrimoniului natural din zonă. 

Noi, cei din Tulcea, suntem direct interesaţi de o astfel de iniţiativă şi o susţinem fără rezerve, fiind o soluţie 
reală împotriva braconajului şi a distrugerii faunei protejate. Şi vă asigur că şi pescarii din Delta Dunării susţin 
proiectul şi  au solicitat în repetate rânduri soluţii împotriva celor care nu respectă regulile Deltei şi încalcă legislaţia 
în vigoare, neţinând cont de perioadele de prohibiţie sau de speciile protejate. 

Mă bucur că există preocupare din partea Guvernului pentru soluţii concrete şi sper că acest organism unic de 
control va fi operativ în cel mai scurt timp. Perioada de dezbatere publică a proiectului de lege a expirat, aşa că aştept 
să ajungă în Parlament şi mă bazez pe votul dumneavoastră pentru ca această iniţiativă să devină realitate. 
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Rezervaţia Biosferei Delta Dunării are nevoie de această reglementare şi vă asigur că braconajul va fi 
combătut în mod eficient, lucru pe care nu-l pot afirma în prezent. 

 Vă mulţumesc! 
 

Deputat  
Ion Bălan 

 
*** 

 
Rolul activ al statului în redistribuirea resurselor către cei cu nevoi mai mari 

 
Stimaţi colegi, distinşi parlamentari,  
Cu toţii cunoaştem dezbaterile referitoare la modul în statul ar trebui să îşi exercite rolul său social faţă de 

cetăţeni, însă puţine s-au spus cu privire la modalitatea în care chiar cetăţenii se raportează la acest atribut al statului. 
De aceea, aş vrea să vă prezint astăzi concluziile unui studiu efectuat de Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii al 
Academiei Române pe tema opiniei publice asupra politicilor sociale din România. Studiul efectuat se bazează pe trei 
piloni: rolul social al statului, suportul pentru cheltuielile publice şi sistemele de asigurări sociale în sistemul public şi 
cel privat.  

Astfel, potrivit cercetătorilor Academiei Române, 78-90% dintre români îşi dau acordul pentru politicile 
sociale care să asigure locuri de muncă pentru fiecare, un nivel de trai decent pentru şomeri, venit minim garantat şi 
reducerea inegalităţilor economice. În acelaşi timp, 52,8% dintre cei chestionaţi consideră că statul ar trebui să 
cheltuiască mai puţin cu ajutoarele sociale. În ceea ce priveşte sistemele de asigurări sociale publice, 62% consideră 
că asigurările pentru şomaj ar trebui menţinute, 57% consideră că sistemul de pensii ar trebui menţinut iar 55% 
sprijină menţinerea sistemului de sănătate.  

Este important de luat în considerare curentul majoritar cu privire la alocaţiile pentru copii. 90% dintre 
românii intervievaţi consideră că statul cheltuieşte mult prea puţin cu alocaţiile pentru copii. Acest procent reprezintă 
un semnal de alarmă şi un indiciu clar cu privire la stabilirea priorităţilor în sistemul social.  

Concluzia clară şi fermă a acestui studiu este faptul că românii susţin un rol mai activ al statului în sistemul 
de asigurări sociale şi în redistribuirea resurselor către cei cu nevoi.  

Studiu efectuat de Academia Română este un bun indicator al tendinţelor societăţii româneşti. Rolul 
legislativului cât şi al executivului este de a transpune aceste curente de opinii, în mare parte majoritare, în politici 
publice îndreptate spre cetăţean, spre incluziune, spre reducerea decalajelor şi inechităţilor sociale.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andrei Dolineaschi 

 
*** 

 
10 decembrie – Ziua drepturilor omului 

 
 
 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  
   

La 10 decembrie în toată lumea este marcată Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. În această zi, în 1948, 
la Paris, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat "Declaraţia universală a drepturilor omului", 
prin Rezoluţia nr. 217 A (III). Documentul a fost elaborat ca răspuns la atrocităţile din timpul celui de-al doilea 
Război Mondial şi este primul act internaţional în care sunt exprimate drepturile şi libertăţile fundamentale ce trebuie 
garantate fiinţelor umane din întreaga lume. 

Ulterior, Declaraţia a fost completată cu alete covenţii, printre care: Convenţia privind Eliminarea Tuturor 
Formelor de Discriminare Rasială (1965), Convenţia Internaţională asupra Drepturilor Politice şi Civile (1966), 
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Convenţia pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor (1979), Convenţia Împotriva 
Torturii (1984), Convenţia Împotriva Apartheid-ului (1985), Convenţia Drepturilor Copilului (1989). 

Instituirea oficială a Zilei Drepturilor Omului, a avut loc la plenara 317 a Adunării Generale, la 4 decembrie 
1950, când Adunarea Generală a declarat Rezoluţia 423 (V), prin care invita toate statele membre, precum şi orice 
alte organizaţii interesate să sărbătorească ziua aşa cum cred că e potrivit.  

Ziua este marcată de conferinţe şi reuniuni politice la nivel înalt şi de evenimente culturale şi expoziţii care 
au ca tematică probleme legate de drepturile omului.  

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este o zi a solidarităţii umane, deoarece, prin adoptarea Declaraţiei, 
au fost depăşite frontierele naţionale, diferenţele etnice şi politice, statele semnatare propunându-şi să conlucreze în 
scopul susţinerii umanităţi în toată diversitatea sa, indiferent de religie, rasă, convingeri, sex. Principiile enunţate în 
cuprinsul Declaraţiei reprezintă un ideal comun al societăţilor democratice, care, asigurând recunoaşterea şi aplicarea 
lor, promovează respectul pentru drepturile şi libertăţile fiinţei umane.  

Unele din drepturile şi libertăţile consfinţite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului au fost 
întruchipate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care a fost adoptat în 1950 de către Consiliul 
Europei şi este o reflectare unică a valorilor civilizaţiei şi democraţiei. CEDO oferă o listă de drepturi garantate, cum 
ar fi dreptul la 
viaţă, interzicerea torturii, sclaviei şi a muncii forţate, dreptul la libertate şi securitate, dreptul la un proces echitabil, 
respectarea vieţii private şi de familie, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare, 
libertatea de întrunire şi de asociere, dreptul la căsătorie, dreptul la o cale de atac eficientă şi interzicerea 
discriminării. 
  Într-o jumătate de secol, drepturile consacrate în Convenţie au evoluat treptat, datorită modului de 
interpretare a Curtii Europene a Drepturilor Omului şi diverselor protocoale care au stabilit noi drepturi legate de 
condiţiile care nu au putut fi prevăzute atunci când a fost adoptată. 

Importanţa Convenţiei constă nu numai în extinderea domeniului de aplicare al drepturilor pe care le 
protejează, dar, de asemenea, în sistemul de control instituit pentru a examina probabilele încălcări şi de a asigura 
respectarea de către state a obligaţiilor care le revin în temeiul Convenţiei, şi anume recunoaşterea acestor drepturi şi 
libertăţi tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia lor, şi nu numai pentru cetăţenii lor. 

Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul 
fondator al UE, acestea au căpătat o importanţă deosebită odată cu adoptarea Cartei drepturilor fundamentale, în 
2000, fiind consolidate şi mai mult atunci când Carta a dobândit forţă juridică obligatorie, odată cu intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona, în 2009. 

Această zi este o ocazie bună pentru a marca progresele înregistrate în domeniul drepturilor cetăţeneşti. 
România se poate mândri astăzi cu o legislaţie modernă în domeniu, în acord cu tratatele internaţionale, precum şi cu 
progrese vizibile în domeniul drepturilor cetăţenilor săi, indiferent de sex sau etnie. 

Este obligaţia constituţională a Parlamentului României de a întări legislaţia ţării în materia drepturilor 
omului şi de a veghea, cu instrumentele pe care le are la dispoziţie, la respectarea acestora. Este de condamnat orice  

formă de violenţă sau discriminare împotriva cetăţenilor şi orice formă de încălcare a drepturilor acestora şi 
vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să adoptaţi aceeaşi poziţie. 

 
Deputat 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
 

Ziua internaţională împotriva corupţiei 
 

 Distinse domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Onorat Prezidiu, 
 Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi,  
   

Ziua internaţională împotriva corupţiei fost iniţiată la 31 octombrie 2003 prin „Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei”. Data de 9 decembrie a fost stabilită ca Ziua Internaţională Anticorupţie 
începând cu anul 2006, prin Rezoluţia nr. 58/4 a Adunării Generale a ONU, prin care Adunarea a adoptat Convenţia 
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Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei. România a semnat Convenţia la data de 9 decembrie 2003 la Merida (Mexic) şi 
ratificat-o prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004. 

De asemenea, declaraţia Primei Conferinţe Anuale şi a Adunării Generale a Asociaţiei Internaţionale a 
Autorităţilor Anticorupţie (I.A.A.C.A.), susţinută la 22-26 octombrie 2006, la Beijing, îndeamnă autorităţile 
competente să aplice prevederile relevante ale Convenţiei pentru a stabili şi întări sistemul de luptă împotriva 
corupţiei, precum şi încurajarea statelor semnatare cu privire la celebrarea Zilei Internaţionale Anticorupţie. 

Convenţia ONU împotriva Corupţie, ratificată până acum de 168 de state, este primul tratat cu vocaţie 
universală în domeniul combaterii corupţiei.  
 Ziua Internaţională Anticorupţie are ca obiectiv promovarea principiilor etice, integritatea, transparenţa şi 
responsabilitatea asupra propriilor acţiuni în afacerile publice, cât şi în cele private. 

Corupţia este un fenomen social, politic şi economic complex, care afectează toate ţările. Corupţia 
subminează instituţiile democratice, încetineşte dezvoltarea economică şi contribuie la instabilitatea guvernamentală.  

Corupţia atacă fundamentele instituţiilor democratice. Ea poate distorsiona chiar şi procesul electoral şi, nu în 
ultimul rând, este un subiect de preocupare permanentă pentru cetăţeni. 

De aceea, avem obligaţia să arătăm intransigenţă faţă de acest fenomen, atât din punct de vedere legislativ, 
dar şi din perspectiva în care instituţiile statului răspund  manifestărilor de corupţie.  

 
Deputat 

Angel Tîlvăr 
 

*** 
 

Bioeconomia în România 
 

Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 Uniunea Europeană a pus accentul pe bioeconomie, domeniul care utilizează şi valorifică resursele 
regenerabile. Prin intermediul bioeconomiei, a produselor bio, se asigură populaţiei europene accesul la alimente mai 
sigure şi sănătoase, dar şi la bioenergie, respectiv biomateriale. În susţinerea acestui scop Comisia Europenă şi 
Consortiul Industriilor Bio alocă pentru exerciţiul financiar 2014-2024 suma de 3.7 miliarde de euro pentru 
dezvoltarea sectorului bioeconomic. 
 Acest sector a căpătat amploare şi în spaţiul economic al României, iar recent pe masa Executivului s-a aflat 
proiectul de reducere a TVA la produsele alimentare certificate bio. Nu mare a fost surpriza atunci când opozanţii 
măsurilor benefice pentru popor şi spaţiul economic au catalogat această iniţiativă drept fiind o electo-măsura, 
precum electo-rata şi alte acuzaţii de acest gen. 
 Ceea ce vreau să subliniez este faptul că reducerea TVA-ului la produsele bio era preconizată încă din 
perioada în care reducerea TVA-ului la pâine tocmai se implementa. Aceste măsuri au ca scop reducerea evaziunii 
fiscale, atât cât şi dezvoltarea acestui sector prin scăderea preţurilor şi încurajarea consumatorilor de a se orienta către 
produsele certificate bio. 
 Aşadar, reducerea TVA-ului la produsele bio de la 24% la 9% este îndeplinirea unui angajament deja 
făgăduit, şi, asemenea reducerii TVA-ului la pâine, această măsura vine în sprijinul pieţei de consum şi a recalibrării 
economiei. 
 Ţinând cont de faptul că România se află pe locul al doilea în clasamentul european privind cota TVA 
aplicată preţului la alimente şi de faptul că un număr de 15 state din Uniunea Europeană practică un TVA cu valoarea 
cuprinsă între 0 şi 9%, consider că reducerea treptată a acestei cote, şi în ţara noastră, este un deziderat la care cu toţii 
ar trebui să aspirăm. 
 Avem nevoie de măsuri fiscal-bugetare adaptate veniturilor locuitorilor şi soluţii legislative care să 
impulsioneze creşterea acestora. 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 
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Ne-am luat ţara înapoi! 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimate Colege, stimaţi Colegi, 

 
 Cu trecerea fiecărei zile sloganul rostit de candidatul ACL la prezidenţiale capătă un alt sens şi iese la lumină 
mesajul ascuns dintr-acesta. Evident, electoratul îmbătat de succesul mobilizarii lor a crezut că acest mesaj li se 
adresează şi ca ţara, cumva dispărută de o bucată de vreme, a fost în final regăsită. Teribilul adevăr începe să îşi facă 
apariţia odată cu reieşirea la rampă a vechilor maeştri excutanţi PDL-işti şi a nou-iniţiaţilor în tainele escrocheriei 
PNL-iştii. 
 Sloganul “Ne-am luat ţara înapoi” rostit de Klaus Iohannis pare a fi gluma lui Vasile Blaga, prin care 
transmite clar şi concis co-partenerilor săi că după cei patru ani nespus de lungi în care rabdători au aşteptat să pună 
mâna pe mult râvnita putere, astăzi, în sfârşit, şi-au luat ţara şi afacerile înapoi.  
 Ca să izbuteşti pe eşicherul politic nu este suficient doar să devii partidul majoritar, de aceea plenipotentul 
Vasile Blaga a ştiut ca a înghiţi în întregime un fost partid istoric, PNL, nu îi va garanta sprijinul necesar pentru a 
orândui ţara. Aşa a luat formă ideea ca partidele unite PNL şi PDL să îşi consolideze forţele întărindu-şi puterea în 
teritoriu, acolo unde se duc şi banii. 
 Membrii celor doua partide diferiţi, dar totuşi la fel, şi uniţi de aceeaşi dorinţă, au purces spre a iniţia 
demersul salvator prin care să îşi recupereze aleşii locali, pierduţi tot din cauza incompetenţei lor. 
 Rămânând indiferenţi la afirmaţiile noului preşedinte ales, care le urează migratorilor de partide “Să fie 
sănătoşi şi să rămână acolo”, Blaga şi Atanasiu îmbrăţişează traseismul politic atât timp cât se face spre noul PNL şi 
nu în afara lui. 
 Dacă avertismentele deputatului Stelian Dolha, conform cărora membrii care au părăsit rândurile naţional-
liberale vor fi la “mâna PNL” au fost vorbe-n vânt, iar el s-a dovedit a-şi fi frecat mâinile de bucurie în zadar, 
conducerea bicefală a noului PNL nu s-a lăsat intimidată şi a scos asul din mânecă. Astfel, au depus un amendament 
la OUG nr.55 prin care toţi aleşii locali care de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni au migrat către alte partide vor fi forţaţi 
să revină în partidele iniţiale. 
 Prin aceste manevre se observă caracterul acestor politicieni pentru care scopul scuză mijloacele, iar pentru 
propriul interes voinţa unui primar care face tot ceea ce îi stă în putere pentru a-şi onora obligaţiile faţă de oameni, nu 
are nici o valoare. 
 Domnilor Blaga şi Atanasiu, dragoste cu forţa nu se poate. Aleşii locali nu se regăsesc în ceea ce dvs 
reprezentaţi, iar după toate calomniile şi ameninţările pe care le-aţi adresat, să îi forţaţi să vi se alăture se numeşte 
ipocrizie. 
 

Deputat 
Vasile-Daniel Suciu 

 
*** 

 
Ziua Constituţiei 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
În fiecare an, pe data de 8 decembrie, se sărbătoreşte Ziua Constituţiei României. Sărbătorim 23 de ani de la 

adoptarea prin referendum a primei Constituţii democratice de după cel de-al Doilea Război Mondial, o constituţie 
care reglementează realităţile politice, juridice, economice şi sociale ale României. Adoptarea Constituţiei de la 8 
decembrie 1991, prin voinţa suverană a peste 8,4 milioane de români, a marcat începuturile reinstaurării democraţiei 
şi a statului de drept în ţara noastră.  Necesitatea revizuirii Constituţiei în anul 2003 a fost motivată de reformele de 
structură şi de substanţă care s-au produs în viaţa socială, economică şi politică a ţării. Această nouă Constituţie a stat 
la baza dezvoltării sistemului politic pluralist şi a contribuit decisiv la aderarea României la sistemul de valori 
promovat de instituţiile internationale.  

Ziua Constituţiei ne oferă nu numai prilejul de a sublinia importanţa actului fondator din 1991, ci şi 
semnificaţia majoră a legii fundamentale în viaţa cetăţenilor şi în funcţionarea sistemului nostru democratic. 
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Constituţia s-a dovedit a fi un corp de principii şi norme care a deschis calea pentru afirmarea valorilor fundamentale 
ale statului de drept şi ale economiei de piaţă, o garanţie a drepturilor fundamentale ale omului, dar şi a funcţionării 
instituţiilor de bază ale statului.  

Actul fundamental al unei naţiuni reflectă direcţia de evoluţie a acesteia în ceea ce priveşte asigurarea, 
garantarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor unui stat. Constituţia reprezintă elementul definitoriu al 
identităţii noastre statale şi naţionale, iar respectul pentru Constituţie exprimă implicit adeziunea noastră la valorile şi 
principiile ei. 

În prezent, datorită noilor realităţi social-economice, politice şi europene, România are nevoie de o nouă 
Constituţie modernă,  care să reflecte cu adevărat, atât statutul actual al României de stat membru al Uniunii 
Europene, cât şi evoluţia societăţii româneşti, întrucât actualul text constituţional şi-a arătat limitele şi 
vulnerabilităţile.  

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Bogdan Mihăilescu 

 
*** 

 
 
 
 Întrebări 
 
 
 
Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
 

Reabilitarea şi modernizarea drumului naţional DN2C 
 

Domnule Ministru, 
 

Am primit la biroul parlamentar o petiţie prin care suntem informaţi cu privire la starea deplorabilă în care se 
află drumul naţional DN2C, care traversează Bărăganul şi realizează legătura între municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa şi municipiul Buzău. 
 Pe lângă faptul că drumul DN2C uneşte cele două reşedinţe de judeţ, el traversează şi oraşele Amara(IL), 
Pogoanele(BZ) şi mai multe comune ialomiţene şi buzoiene. Din verificările noastre rezultă că, într-adevăr, acest 
drum naţional prezintă probleme şi riscuri pentru circulaţia rutieră, având multe denivelări şi gropi, ceea ce conduce 
la pagube şi nemulţumire în rândul cetăţenilor noştri. 

De asemenea, comunităţile locale din judeţele Ialomiţa şi Buzău sunt deosebit de preocupate de repararea şi 
modernizarea drumului naţional DN2C, care le facilitează accesul la reşedinţele administrative ale acestor judeţe, 
precum şi la arterele naţionale importante, care duc spre Bucureşti, spre regiunea Moldovei şi, respectiv, spre 
Dobrogea, prin autostrada A2. 

Vă rugăm să ne comunicaţi, în temeiul art. 112 din Constituţia României, al Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, al art.34, lit. i) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, al art.3, alin.(3) din 
Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, precum şi al Legii nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, republicată, care sunt măsurile pe care le poate întreprinde Guvernul 
României pentru a soluţiona problema modernizării drumului naţional DN2C, într-un termen rezonabil? 
 Solicit răspuns scris şi oral. 
 

 
Deputat 

Marian Neacşu 
 

*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Strategia Ministerului Sănătăţii privind investiţiile şi inovarea în sănătate 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Reuniunea Consiliului miniştrilor sănătăţii din Uniunea Europeană, EPSCO Sănătate, care a avut loc recent 
la Bruxelles, a hotărât revizuirea Strategiei Europa 2020-Capitolul Sănătate, în sensul păstrării setului de obiective 
stabilite iniţial, dar cu corectarea mecanismelor de aplicare a documentului. Strategia respectivă a fost lansată în anul 
2010, fiind un act extrem de important la nivel european, emis pentru ca ţările membre ale Uniunii Europene să facă 
faţă noilor provocările generate de criza economică şi financiară din ultima perioadă. De altfel, la recenta reuniune s-
a analizat şi Planul de investiţii prezentat de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, responsabilii de 
destinele europene ale sănătăţii solicitând o finanţare suplimentară pentru proiectele complexe de investiţii din 
domeniul medical. Strategia Europa 2020 presupune şi o corelare activă şi dinamică a rezultatelor obţinute în 
sănătate, referitoare la progres şi noi cuceriri tehnologice şi de cercetare, cu performanţele economiei ţărilor membre 
UE. Relaţia dintre economiile naţionale şi domeniul sănătăţii este una vitală, având în vedere că starea bună de 
sănătate a populaţiei contribuie esenţial la bunăstarea naţiunii, fiind o condiţie unanim acceptată a creşterii 
economice. 

În aceste condiţii, vă întreb respectuos domnule ministru: 
1. Ce previziuni are Strategia Europa 2020 referitoare la România? 
2. Care este strategia Ministerului Sănătăţii privind transferarea atenţiei primordiale de pe cheltuieli pe investiţii 
şi inovare în sănătate? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  
 

Întârzierea plăţii indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi a însoţitorilor acestora 
 

 
Stimată doamnă ministru, 

 
Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială (DAPS) din municipiul Tulcea nu deţine în prezent fonduri pentru 

plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap aferente lunii decembrie, după cum mi-au relatat unii dintre 
beneficiarii acestor drepturi, în cadrul audienţelor de la biroul meu parlamentar. Cei care suferă din cauza acestor 
neajunsuri financiare sunt persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, care abia în această lună urmează să îşi 
primească indemnizaţiile pentru noiembrie. În ultima perioadă, DAPS Tulcea a reuşit, în urma rectificării bugetare, 
să rezolve plăţile respective pentru lunile august şi septembrie a.c.. 
 Întârzierile survenite în ceea ce priveşte plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi a însoţitorilor 
acestora se datorează faptului că până în acest an sumele respective erau alocate din bugetul de stat, iar de curând s-a 
modificat distribuirea acestor bani, 25% din fonduri fiind acum asigurate din bugetul local. 

Având în vedere situaţia prezentată, vă întreb cu respect stimată doamnă ministru: 
1. Care sunt restanţele existente în prezent ale MMFPSPV care urmează să ajungă pentru beneficiarii acestor 
prestaţii sociale din judeţul Tulcea? 
2. Care este suma totală distribuită locuitorilor din judeţul Tulcea pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu 
handicap şi a însoţitorilor acestora? 
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3. Cum aveţi în vedere să reconsideraţi distribuţia banilor aferenţi formelor de protecţie socială, în aşa fel încât 
să fie eliminate acele întârzieri deranjante pentru oameni? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, Ministerul Educaţiei Naţionale 
 

Activitatea şi respectarea atribuţiilor Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în 
mediul şcolar 

 
Stimate domnule ministru, 

 
În iunie 2012 a fost înfiinţat Consiliul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în mediul şcolar, 

instituţie care are drept principală atribuţie asumarea rolului unui Observator naţional anti-violenţă. De asemenea, 
acest Consiliu trebuie să monitorizeze şi să facă o evaluare a modului de aplicare la nivel naţional a strategiei 
naţionale pentru combaterea violenţei în mediul şcolar. Consiliul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei 
în mediul şcolar avea în atribuţii să elaboreze şi metodologii de colectare a informaţiilor referitoare la violenţa 
şcolară şi să monitorizeze atent acest fenomen, prin coordonarea culegerii periodice de informaţii referitoare la 
problematica violenţei şcolare, de la nivel judeţean şi local.  

Totodată, din atribuţiile Consiliului fac parte şi iniţierea unor acţiuni de consultare cu diferite organizaţii şi 
instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale, cu privire la problema violenţei în cadrul sistemului educativ, 
propunerea şi iniţierea de forme de cooperare intra şi inter-instituţionale în vederea prevenirii şi combaterii violenţei 
în mediul şcolar, iniţierea de programe şi campanii naţionale de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, 
respectiv elaborarea unui raport naţional anual privind fenomenul violenţei în şcoală, pe baza setului de indicatori 
specifici. 

Atribuţiile Consiliului sunt mult mai numeroase decât cele amintite de mine, precum şi speranţele de 
diminuare a fenomenului violenţei în şcoli prin contribuţia acestei instituţii a statului român. 

Prin urmare, vă întreb cu respect domnule ministru: 1. Funcţionarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi 
Combaterea Violenţei în mediul şcolar este pe măsura aşteptărilor dvs. şi ale Ministerului Educaţiei? 
2. A întocmit acest Consiliu rapoartele aferente anilor  2012 şi 2013, şi dacă da, care sunt concluziile acestora? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Neviser Zaharcu 

 
*** 

 
Adresată doamnei Csilla Hegedus, ministrul Culturii 
 

Pomovarea industriilor cultural şi creative 
  
             Stimată doamnă ministru, 
 
 Recent a fost publicat un studiu privind situatia şi ponderea industriilor culturale şi creative (ICC) în Uniunea 
Europeană. Am aflat din acesta că industriile culturale şi creative contribuiau în anul 2012 cu 4,2% la PIB-ul de la 
nivelul UE şi asigurau locuri de muncă pentru 7 milioane de persoane. În plus, ICC a fost singurul domeniu în care 
angajările au crescut şi în timpul crizei financiar-economice, fiind al treilea angajator la nivel european. 
 Întrucat pentru România nu dispunem de date relevante şi recente privind industriile culturale şi creative 
(cinematografie, artele specolului, productia şi piata cartii s.a.),  vă rog doamnă ministru să realizaţi o prezentare 
sintetică a situaţiei, contribuţiei şi promovării acestor industii în ţara noastră. 
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 Aştept un răspuns scris din partea dumneavoastră la Camera Deputaţilor. 
  

Deputat 
Violeta Tudorie 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 
 
 Declaraţii politice 
 
 
 

Câteva întrebări... 
  
 Campania electorală a trecut demult, au trecut şi alegerile dar..eu am rămas cu câteva întrebări fără răspuns! 
 În timpul campaniei Compania Naţională Poşta Română a împărţit prin angajaţii ei, factorii poştali, 
„fluturaşi” denigratori la adresa unuia dintre candidaţi şi laudativi la adresa altuia! Acei „fluturaşi” nu aveau 
inscripţionat nici numele tipografiei care i-a tiparit, nici numele celui care a dat comanda şi nici tirajul! 
 Ştiu că au existat numeroase contestaţii care, însă au rămas fără răspuns...dar nu înţeleg din ce motive! Cine, 
ce vrea să ascundă sau pe cine vrea să acopere?!  
Compania Naţională Poşta Română...tace! Normal, ati putea spune, cum să vorbească o...companie?! 
Da...dar...compania are un director... merituos ...pus politic care...TACE! De ce TACE?! Pe cine vrea să acopere?! 
Cu cine a semnat contractul destul de costisitor?! De unde au venit banii pentru achitarea contractului?! Cine a trimis 
„fluturaşii” pentru a fi alipiţi cupoanelor de pensie ?! Cine a dat comanda şi cine a platit-o?! Comandă mare...bani 
mulţi...iarăşi o enigmă... 
 Pe principiul „nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu-mi miroase”, toată lumea stă precum struţul şi aşteaptă 
să uite episodul ...că de...tot  ei sunt la guvernare şi, dacă se impune, pot minţi la nesfârşit! 
 Că Guvernul a tipărit şi distribuit tichete pentru pomeni electorale, care ulterior au trebuit retrase de la cei 
care aşteptau pomana precum Învierea (iertată să-mi fie comparaţia), dar care n-au fost retrase...din motive neştiute 
...dar pe care poate le aflăm... Şi...poate aflăm, de ce tocmai în timpul campaniei electorale, Măria Sa, Guvernul, a 
distribuit, tot prin Compania Naţională Poşta Română, tichete menite să cumpere voturi...Oare dumnealui, Guvernul, 
nu ştie că „pomana electorală” e ilegală şi se pedepseşte conform legii 370 din 20 septembrie 2004!  Sau nu mai 
există legi?! S-or fi abrogat toate şi eu n-am aflat?! 
 Că senator al statului român împărţea pomeni în timpul campaniei electorale (sacoşi cu zahar, făina şi ulei) în 
colegiul senatorial pe care îl reprezintă în Parlament, fapt ce intră tot sub incidenţa legii 370 din 20 septembrie 2004, 
iar autorităţile au tăcut pentru că era frig şi aveau gura încleştată...  
 Şi ...n-am să înţeleg de ce toţi au muţit, de ce memoria celor care ar trebui să ia decizii în acest sens, a fost 
acoperita cu vălul negru al uitării?! Unde sunt cei care se „autosesizează” ?!  Cine, pe cine şi de ce vrea să protejeze?! 
 Poate...mă lămureşte şi pe mine cineva...dacă se poate...dacă nu...RESPECT celor care dau mită electorală şi 
rămân nepedepsiţi! 
  Cu deosebit respect, 
 

Deputat 
Roxana – Florentina Anuşca 

 
*** 

 
Domnule  ministru, unde sunt manualele?! 

  
 Vă mai aduceţi aminte domnule ministru...?! Şcoala a început pe 15 septembrie fără manuale la clasa I, cu 
manuale vechi la celelalte clase!  Mai ştiţi, domnule ministru, că aţi promis...manuale digitale?! Dar...n-a fost să fie 
pentru că licitaţia nu a ajuns la „destinatarul” care trebuia şi, prin urmare, a fost îndelung contestată şi apoi...rămasă 
în aer că doar trăim în România şi putem trăi din promisiuni! 
 Nu mai acceptam promisiuni, domnule ministru, pentru că ne dorim un viitor al copiilor noştri în ţara lor, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2014  
săptămâna  8- 12 decembrie  2014  

 

 

39

vrem certitudini! Unde sunt manualele celor din clasa I?! Cum aţi putut trimite în şcoli CD-uri drept manuale la 
clasele a-II-a şi a-III-a şi, să mai spuneţi că sunt transmisibile?! Ce fel de manuale îndrumătoare sunt „hârtiile„ care 
însoţesc CD-urile?!   

Dumneavoastră le-aţi văzut?! V-ar place ca, copii dumneavoastră să înveţe de pe „hârtii” de proastă calitate?! 
Şi...apoi, domnule ministru, acele CD-uri se pun la bec?! Nu era normal să vă ocupaţi  şi de dotarea tehnică a 
şcolilor?! Sau acesta este „privilegiul” părinţilor?! Dacă v-aţi gândit la aşa ceva, vă aduc la cunoştinţă că tocmai 
guvernul dumneavoastră şi şefii de inspectorate şcolare au interzis părinţilor  să se implice în dotarea claselor şi 
implicit al şcolilor! 
 Dar...să n-o mai lungim pentru că vorba lungă e sărăcia omului! Aşa că...acţionaţi, domnule ministru, 
acţionaţi în interesul elevilor care reprezintă viitorul acestei ţări şi permiteţi-le să înveţe importanţa lupoaicei în 
istorie dar, şi despre primul rege al României (care, cu tot respectul, nu a fost Ferdinand I Întregitorul ci, unchiul 
acestuia, Carol I), precum şi alte noţiuni de cultură generală, matematică şi ştiinţe! 
 Şi...vedeţi că urmează bugetul pe 2015! Aşa cum aţi avut bani pentru minciuni şi pomeni în timpul campaniei 
electorale, vă rog să dispuneţi şi de procentul de 6% din PIB care, revine învaţamântului prin legea nr.1 din 2011! 
Luaţi act, domnule ministru, de importanţa domeniului pe care îl reprezentaţi în guvern, povestiţi-le colegilor 
dumneavoastră despre acele personaje numite „cadre didactice” care, nu stau la colţ cerşind pomana guvernului ci, 
doresc să fie platiţi în conformitate cu munca pe care o prestează!  Amintiţi-le colegilor dumneavoastră că au 
fost, cândva, elevi, că au avut o învăţătoare care i-a învăţat să scrie şi să citească (de pe manuale nu din stele) şi, au 
ajuns în funcţii pentru că au avut profesori buni care le-au călăuzit paşii! 
 Nu vreau să veniţi în faţa comisiei de Învăţământ, Tineret şi Sport şi să începeţi să-mi povestiţi, aidoma 
anului trecut, că...aţi fi vrut mai mulţi bani pentru învăţământ dar nu s-a putut...pentru că nu mai cred în poveşti şi, 
mai ştiu că ... contractul cu Poşta Română, a fost foarte costisitor! 
  
P.S. Mă întreb ca unul care n-are ce face: Oare s-a „autosesizat” cineva în legătură cu epopeea manualelor?!  Dacă 
nu...nu-i timpul trecut să se „autosesizeze”...pentru că multe „poveşti” vor ieşi la suprafaţă... 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Roxana – Florentina Anuşca 

 
*** 

 
Respectarea legii nu este facultativă! 

  
 Asistăm, în această perioadă, la nişte evenimente care ni se prezintă în flux continuu, ca un film viu, fără 
actori, cu personaje reale, cu mascaţi, cu cătuşe, cu toată recuzita necesară pentru ca românii să înţeleagă că justiţia s-
a trezit din amorţire. Fapte de multă vreme semnalate de către opinia publică, consemnate de presă, sunt acum 
instrumentate de către procurori, într-un şir care parcă nu se mai sfârşeşte: mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu... 
 Cu atât mai mult,  ar trebui să fie clar pentru toată lumea, mai ales pentru politicieni, că nu-i  joacă  
respectarea cu stricteţe a textelor de lege şi se impune urgent abandonarea comportamentului prin care se lasă la 
latitudinea persoanelor sau a grupurilor de persoane respectarea prevederilor legale, sub acoperirea ideii că..." şi altă 
dată s-a procedat la fel şi n-a păţit nimeni nimic" 
 Am  în vedere două exemple: votul din diaspora, organizat defectuos cu intenţie, faptă în legătură cu care, 
iată,  parchetul a început urmărirea penală" in rem", iar aşa cum avem semnale că se lucrează în ultimul timp, sunt 
sigură că vinovaţii vor fi pedepsiţi şi, de această dată, va răspunde cineva pentru faptul că mii de români au fost 
împiedicaţi să voteze! 
 Al doilea exemplu la care doresc să fac referire este data limită prevăzută de lege pentru ca bugetul anual să 
ajungă in Parlament, respectiv cel târziu ziua de 15 noiembrie a anului anterior. An de an această prevedere legală nu 
este respectată, şi nu răspunde nimeni pentru faptul că structurile economice, instituţii şi companii, nu pot să-şi 
construiască, la rândul lor, bugetele, să-şi elaboreze planurile de afaceri,nu răspunde nimeni pentru întârzierile cu 
care, din acest motiv, demarează fluxurile financiare în anul următor, nu răspunde nimeni pentru blocajele generate 
cu consecinţe asupra creşterii economice, ritmului absorbţiei fondurilor europene,etc 
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Anul acesta, la fel ca în anii trecuţi, nu răspunde nimeni...Dar sper că va veni curând o zi...în care vor răspunde cei 
care se fac vinovaţi!  
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

Reprezentanţii FMI, CE si BM s-au săturat de minciuni 
  
 Cine i-a văzut, efectiv, cum lucrează pe reprezentanţii guvernului Ponta, iar din interiorul Comisiei de Buget 
Finanţe, acest lucru este destul de lesnicios, poate descifra uşor cheia evenimentelor neplăcute care au apărut, în 
ultima vreme, în negocierile dintre Guvern şi instituţiile internaţionale. 
 Ceea ce poate să  apară  în ochii opiniei publice ca fiind o lipsă de flexibilitate a reprezentanţilor FMI,CE şi 
BM care pretind Guvernului ţinte de neatins este, nimic altceva, decât rezultatul unui an de aventuri fiscale, de 
mistificări şi adevăruri trunchiate, prezentate instituţiilor internaţionale şi românilor deopotrivă! 
 Ceea ce Guvernul Ponta nu a luat în considerare, anume faptul că minciuna are picioare scurte, a făcut să 
sune ceasul scadenţei şi în faţa românilor( s-a văzut în rezultatul votului ) şi în faţa străinilor, care nu doresc să fie, în 
continuare, părtaşi la lipsa de competenţă a Guvernului. 
 Din păcate însă, un rezultat prost al negocierilor  aflate în curs îi afectează pe români, motiv pentru care, PNL 
a decis să sprijine Guvernul în obţinerea unor condiţii cât mai bune, deşi, cu aroganţa sa binecunoscută, Victor Ponta 
nu solicită ajutor. El alege să mintă din nou, afirmînd că FMI este vinovat fiind nedrept cu România şi se  lamentează 
opiniei puplice că suntem trataţi la negocieri" ca elevul din ultima bancă". 
 Întrebarea de pus este, însă: Cine este vinovat de locul pe care îl ocupă,  în banca Europei, acum, România, în 
ochii FMI, CE şi BM? Oare nu cumva, chiar Guvernul al cărui Premier este domnia-sa?    
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 

Planificarea bugetară în România anului 2014 este făcută" după ureche"! 
  

Atitudinea stupefiantă a premierului Victor Ponta şi a ministrei finanţelor în faţa preşedintelui Traian 
Băsescu, în întâlnirea pe care au avut-o la Palatul Cotroceni," Las  că ne descurcăm noi"  este, din păcate, mai mult 
decât o bâlbâială de tip şcolăresc a unor elevi prinşi cu tema nefăcută . Este  însuşi modul în care guvernul abordează 
construcţia bugetară! 
 Un buget anual, neîncadrat într-o perioadă mai lungă de planificare bugetară, rectifiat de trei ori, aşa cum s-a 
întâmplat în 2014, dovedeşte inconsistenţa politicii de dezvoltare a Romăniei. Incapacitatea de a face planificare 
multianuală, nici măcar pe o perioadă de 3 ani, echivalează cu realitatea că , în mileniul 3, după 25 de ani de sistem 
democratic, membră a Uniunii Europene şi a NATO, România nu are strategie de dezvoltare! România  se găseşte 
legată la ochi în labirintul dezvoltării şi înaintează ţinîndu-se de pereţi, sprijinită de alţii, în timp ce pe fundal se aude 
muzica demagogică a unor politicieni care se declară mândri că sunt români. 
 Aceeaşi atitudine diletantistă se manifestă şi în maniera abordării planificării bugetare  dinspre cheltuieli spre 
venituri. În timp ce în toate ţările Uniunii Europene planificarea bugetară este pilonul politicilor  de structurare a 
economiei, identificînd resurse şi stabilind proporţii, guvernul României alocă fără responsabilitate nişte resurse 
ipotetice, apoi dă din colţ in colţ să le identifice.  
 România a devenit , în mâinile acestui guvern plin de diletanţi, înun loc al unor politicieni " descurcăreţi" de 
conjunctură, care perpetuează incertitudiea şi lipsa de perspectivă în viaţa românilor! Iar această realitate trebuie să 
înceteze cât mai curând!  
 

Deputat 
Carmen Hărău 

 
*** 
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 Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
  
 Guvernul actual al României arată un dispreţ cinic pentru învăţământ şi educaţie. Pentru primul-ministru 
sistemul de educaţie este o fabrică de pseudo-diplome acordate pentru plagiat, menite prea-măririi politice a 
guvernanţilor. Pentru ministrul Educaţiei, recompensarea profesorilor este doar un instrument prin care au încercat să 
cumpere votul profesorilor.  
 Pentru noi, liberalii, educaţia reprezintă principalul resort de dezvoltare durabilă şi de creştere a nivelului de 
trai în mod constant şi trainic. Pentru miile de dascăli care îşi fac meseria cu profesionalim, educaţia înseamnă 
vocaţie. Pentru milioanele de elevi şi studenţi educaţia performantă este singura şansă de a se realiza din punct de 
vedere profesional. Pentru milioanele de părinţi, educaţia este poate singura speranţă că poate şi ei, dar cu siguranţă 
fii lor, vor avea un trai mai bun. Pentru pensionari, educaţia înseamnă siguranţa că pensile vor putea fi plătite întregi 
pentru anii pe care îi mai au de trait. Pentru tinerii care se gândesc să plece din ţară, îmbunătăţirea sistemului de 
educaţie ar fi motivul pentru care să rămână.  
 Aşadar, viziunea îngustă şi abruptă a Guvernului actual şi a primului său ministru, Victor Ponta, este 
incapabilă să cuprindă şi să înţeleagă implicaţiile enorme pe care le are îmbunătăţirea sistemului de educaţie din 
România. În calitate de liberal, afirm în mod responsabil că sistemul de educaţie priveşte toţi cetăţenii României, 
fiind kilometrul 0 al dezvoltării durabile a ţării.  
 Astfel, solicit în mod public Guvernului României, primului ministru, Victor Ponta, ministrului Educaţiei, 
Remus Pricopie, ministrului Finanţelor, Ioana Petrescu, să respecte art. 8 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 
şi să prevadă în Legea Bugetului pe 2015 alocarea a 6% din PIB pentru educaţie şi 1% din PIB pentru cercetare.  
 Iată cuprinsul art. 8 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011: ”Pentru finanţarea educaţiei naţionale se 
alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale minimum 6% din produsul intern brut al 
anului respectiv. Suplimentar, unităţile şi instituţiile de învăţământ pot obţine şi utiliza autonom venituri proprii. 
Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al 
anului respectiv.” 
 Departe de a atinge dezideratul din art. 3 din Constituţie: ”Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii.”, 
situaţia educaţiei în România este deplorabilă.  
 România este ţara cu cei mai mulţi analfabeţi din Europa, 6% din populaţie nu ştie nici să semneze, 41% 
dintre elevi au mai puţin de 10 cărţi acasă, aproape 50% dintre copiii de 15 ani citesc cu dificultate, aproape 100.000 
de copii de şcoală nu ajung nici măcar o zi pe an în sala de clasă. 
  În privinţa performanţei universitare, ajunsesem, la un moment dat să avem o instituţie – Universitatea 
Bucureşti – în top 600 la nivel mondial. În 2014, Universitatea Bucureşti a ajuns în tronsonul 651-700, fiind urmată 
de Universităţile Al. Ioan Cuza din Iaşi, Babeş Bolyai din Cluj şi Universitatea de vest din Timişoara în tronsonul 
701 – 800 din topul QS World University Rankings pentru anul şcolar 2014 – 2015.  
 Acestea sunt doar câteva cifre menite să atragă atenţia actualului Guvern şi să-l conştientizeze în sensul 
alocării a cel puţin 6% din PIB educaţiei şi a 1% din PIB cercetării, conform Legii Educaţiei Naţionale în vigoare. 
 

Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

 
*** 

Să dăm învăţământului românesc o şansă 
  
 Domnule preşedinte de şedinţă, doamnelor şi domnilor parlamentari, 
 În curând vom avea în faţa noastră, spre dezbatere şi vot, bugetul de stat şi al asigurărilor sociale. Admit că 
priorităţile societăţii româneşti, în acest moment de cumpănă al dezvoltării sale social-economice, sunt multe şi 
variate. Şi totuşi cu toţii vom fi de acord că printre aceste priorităţi, educaţia joacă un rol fundamental - căci ea este 
singura cheie cu adevărat de aur a dezvoltării noastre. Toate celelalte resurse sunt fatalmente limitate - resursa 
umană, inteligenţa şi creativitatea compatrioţilor noştri, trebuie să fie pilonul central al oricărei gândiri asupra 
dezvoltării României, asupra destinului nostru ca ţară.  
 Ori anii din urmă ne-au arătat un tablou mai curând sumbru al realităţilor educaţiei româneşti. Creşte 
diferenţa calităţii învăţământului între mediul rural şi cel urban, între învăţământul de elită şi cel practicat în pungile 
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de sărăcie urbană; procentul absolvenţilor care finalizează cu succes examenul de Bacalaureat rămâne în continuare 
redus, iar exodul către universităţile străine ale unora dintre cele mai bune minţi tinere continuă; cercetarea 
românească, cu excepţia a două, trei proiecte majore, suferă din lipsă de finanţare – anul acesta mai mult decât în toţi 
anii anteriori. T 
 Toate acestea sunt lucruri cunoscute, dar a cunoaşte efectele nu înseamnă nimic dacă nu încercăm să 
combatem cauzele. Iar alături de-o proastă aşezare a instituţiilor învăţământului românesc preuniversitar şi 
universitar, o constituie bugetul mult sub necesităţi alocat an de an învăţământului românesc.  
 Până când vom purcede la conceperea unei noi legi a educaţiei, fac un apel la toţi colegii mei parlamentari, îi 
chem ca dincolo de poziţiile diferite faţă de variate probleme ale societăţii româneşti, să înţelegem cu toţii că 
învăţământul românesc are nevoie de finanţarea pe care o merită şi pe care copiii noştrii şi România însăşi o merită 
de asemenea. Îi rog pe toţi parlamentarii să sprijine iniţiativa pe care o voi propune membrilor comisiei pentru 
învăţământ, cercetare, tineret şi sport, astfel încât învăţământul şi cercetarea românească să primească pentru anul 
2015, un minim de 5,6% din PIB. Nici această sumă nu va acoperi în totalitate nevoile acumulate în timp, dar ar 
putea să însemne un gest reparatoriu şi o promisiune că în exerciţiul guvernării noi, cei care spunem că reprezentăm 
aici, în această sală, poporul român, nu am uitat promisiunile pe care le-am făcut în timpul campaniei electorale.  
 Cu această speranţă, vă mulţumesc pentru atenţie şi contez pe spijinul dumneavoastră! 
 

Deputat 
Radu Zlati 

 
*** 

 
La Reghin banii valorează mai mult decât sănătatea oamenilor? Episodul 2 

 
 Stimaţi colegi, 
 Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
 
 Doresc să supun atenţiei dumneavoastră un caz deosebit de grav la care autorităţile responsabile asistă in 
continuare cu pasivitate. Este vorba de construirea la Reghin a celei mai mari fabrici de procesare a formaldehidei din 
România şi din Europa de Sud-Est. Investitorul SC Kastamonu România SA a început demersul de obţinere a 
autorizatiei de construire, desi prin dezbaterea publică care a fost organizată miercuri, 26 martie 2014. s-a atras 
atentia asupra unor probleme deosebit de grave care pot sa apara in gestionarea unor situatii de urgente. Mai concret, 
zilele trecute am primit o informare de la ONG-ul Initiativa Civica Reghin prin care mi-au fost aduse la cunostinta 
probleme grave in gestionarea unor situatii deurgenta care pot sa apara la nivelul Municipiului Reghin.Reacţia opiniei 
publice locale este îndreptăţită, deoarece: 
1.     Fabrica urmează să fie amplasată în intravilanul oraşului, în apropierea mai multor obiective de interes public, 
printre care o grădiniţă şi în vecinătatea locuinţelor umane, la doar 400 de metri de staţia de alimentare cu apă a 
oraşului. Această investiţie, indiferent de cât de benefică este pentru bugetul local, trebuie relocată la o distanţă care 
să confere minimul de risc posibil pentru populaţia oraşului. Pentru cazuri de urgenţă sau de incidenţă, trebuie luat în 
considerare şi faptul ca locaţia propusă este inaccesibilă în "timp util". Într-un scenariu de incident şi cu bariera pusă, 
niciun echipaj de salvare nu va putea interveni în timp util. 
2.     Când Kastamonu România SA a depus pentru prima dată cererea eliberării unui acord de mediu pentru Fabrica 
de clei, în februarie 2013, comunitatea a reacţionat ferm prin marşul de protest din 7 martie 2013, marş la care au 
participat peste 2000 de persoane, care şi-au manifestat atunci indignarea faţă de intenţiile investitorului turc. A fost 
sesizat deja Comisariatul General al Comunităţii Europene în persoana domnului Janez Potocnik, în legătură cu 
neconformităţile faţă de legislaţia europeană existente în această problemă, iar în momentul de faţă Comunitatea 
Europeană a deschis o anchetă-pilot privitoare la situaţia din Reghin. 
 Legislaţia europeană încadrează proiectul Fabrica de clei din Reghin sub incidenţa Directivei SEVESO, al 
cărei scop este tocmai prevenirea accidentelor majore produse de fabricarea sau manipularea cantităţilor mari de 
substanţe toxice şi periculoase. De regulă, asemenea fabrici, precum cea care urmează a se da în folosinţă la Reghin, 
se edifică la circa 10-30 de km de orice comunitate, o practică adoptată de toate celelalte state membre din 
comunitatea europeană. 
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 În luna noiembrie 2014, la nivelul municipiului Reghin a aparut o situatie de urgenţă care a fost gestionată 
lamentabil de autoritatile locale fiind vorba de intreruperea alimentarii cu apa a orasului Reghin si a numeroase 
localitati limitrofe Reghinului timp de 10 zile. Ma intreb oare cum ar reactiona aceleasi autoritati locale in cazul  unui 
eventual accident major aparut la viitoarea fabrica de formaldehida ce se vrea neaparat construita in intravilanul 
Municipiului Reghin 
 Aceasta este, pe scurt, situaţia. Îl întreb pe această cale pe domnul Vice-Prim-ministru Gabriel Oprea care 
este poziţia Ministerului Administratiei si Internelor si in special a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta 
în această chestiune şi cum vede Domnia Sa rezolvarea acestei probleme. Demersul meu ferm este de a nu permite 
construcţia unei asemenea fabrici în intravilanul unui oraş cu o populaţie de peste 32 de mii de locuitori, şi solicit pe 
această cale instituţiilor abilitate să ia toate măsurile pe care legea românească le permite pentru a împiedica apariţia 
unui rezervor inepuizabil de boli şi nenorociri la Reghin. 
 Vă mulţumesc.  
 

Deputat 
Cristian Chirteş 

 
*** 

 Stimaţi colegi,  
 
 Vreau să vă aduc în atenţie astăzi problema redevenţelor petroliere. Din păcate, şi pentru anul 2015, acestea 
vor rămâne aceleaşi ca în ultimii 10 ani: între 3,5 şi 13,5%, în funcţie de tipul de zăcământ. În medie, redevenţa 
aplicată la petrol este de circa 7%, un procent care nu reflect realitatea, având în vedere că acesta este unul dintre cele 
mai scăzute din lume, iar valoarea veniturilor din redevenţe este de circa 180 milioane de euro raportată la valoarea 
producţiei de petrol extrasă. 
 Partidul Naţional Liberal consideră că , constatăm că s-a făcut o mare eroare prin neînceperea din timp a 
negocierilor cu reprezentanţii companiilor petroliere în vederea stabilirii unui alt nivel al redevenţelor, eroare pentru 
care costurile se măsoară în sute de milioane de euro. Consider că varianta aleasă, aceea a menţinerii lor la acelaşi 
nivel şi în 2015, este o soluţie fundamental păguboasă pentru statul român. 
 Petrolul este o sursă importantă de venituri din investiţii, taxe, impozite şi redevenţe pentru state dezvoltate, 
cum ar fi Marea Britanie, Norvegia, Rusia sau Brazilia, aceste sume fiind de fapt parte din baza pe care aceste ţări şi-
au construit prosperitatea. 
 Avem posibilitatea ca prin negociere transparentă, parteneriat şi determinare să fim un partener respectat 
pentru marii investitori ai lumii, de care avem atâta nevoie, iar acest gen de concesii nu sunt de natură să ne 
poziţioneze superior în ierarhia ţărilor atractive pentru investiţii, pentru că predictibilitatea, respectiv lipsa ei, sunt 
atribute ce contează enorm în analiza de ţară a oricărui investitor. 
 Sperăm ca măcar acum, în al doisprezecelea ceas, reprezentanţii ministerelor de resort să ia măsuri ca la 
începerea anului 2015 să demareze, în condiţii de maximă transparenţă, negocierile pentru modificarea redevenţelor 
la hidrocarburi începând cu 2016, la un nivel care să permită suplimentarea justificată a veniturilor bugetare. 
  Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Raluca Ispir 

*** 
 

Pseudo-guvernarea cu bufonul rămas pe scenă şi cu frăţii în loc de partide 
 
 
 Victor Ponta a ajuns un produs complet expirat în acest moment. Şi-a pierdut orice valoare politică odată cu 
votul din 16 noiembrie. Orice om cu un dram de demnitate ar fi plecat acasă imediat după ce i s-a administrat o lecţie 
atât de categorică. 
Nu şi Victor Ponta.  El este gata să plătească orice preţ, doar să-l mai păsuim puţin : dimineaţa îşi pune cenuşă în cap, 
se autoflagelează în fel şi chip, se căieşte că a fost arrogant, de parcă e la spovedanie, iar seara face pe Don Quijotele 
luptei anticorupţie, anunţând, tocmai el, protectorul corupţilor reforma clasei politice PSD-iste.  
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Că e expirat politic o ştim nu doar noi, o ştie toată suflarea şi o înţelege cât se poate de explicit şi PSD-ul. 
Doar el nu vrea să priceapă ce i se întâmplă şi-şi prelungeşte inutil agonia, croşetând un fantomatic guvern Ponta 4. 
 Că a devenit din preşedinte al PSD nimic mai mult decât scheletul lor din dulap ar fi însă strict problema 
partidului încă aflat la guvernare. Dacă vor să se ducă la fund cu pietroiul în braţe nimeni nu-i poate opri. 
 Problema este însă a noastră, a tuturor, devreme ce acest om se află încă la butoanele guvernării, reprezintă 
statul român, tratează  cu FMI-ul, in condiţiile in care toţi  ceilalţi cu care negociază ştiu mai bine decât noi că nu mai 
e un partener, ci o proiecţie, o hologramă cu minutele numărate.  
 Apoi, acest om croieşte alături de o echipă descalificată demult bugetul anului  2015 şi, culmea aroganţei, îşi 
permite să se joace de-a remanierea guvernamentală când, politic, el e doar o umbră.  
 Şi pentru ca mascarada să fie completă îşi ia alături de el un grup de interese care s-a autointitulat PLR. Nu e 
partid, nu e nici srl, e cel mult o frăţie, o grupare de indivizi care vrea, pe persoana fizică, chiar şi pentru iluzia unei 
clipe, o parte din halca guvernării. Şi cu acest simulacru de guvern îşi imaginează că vom intra în 2015 şi, eventual, 
că va supravieţui cumva politic.  
 Toate acestea sunt doar iluzii. Timpul politic al acestui premier, probabil unul dintre cei mai caricaturali pe 
care i-a avut România vreodată, nu se mai măsoară nici măcar în săptămâni, poate nici în zile.  
 

Deputat 
Stelian Dolha 

 
*** 

 
Ziua Internaţională a Voluntariatului 

 
  

În anul 1985, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie Ziua Internaţională a Voluntarilor, 
sărbătorită de atunci în întreaga lume. Le mulţumim azi din toata inima, voluntarilor care se dăruiesc pe ei înşişi 
altora, celor care sacrifică din timpul, energia, cunoştintele şi banii lor, pentru a întinde o mână de ajutor şi a oferi 
speranţa celor care sunt într-o situaţie vulnerabilă. 
 Voluntariatul porneşte din suflet şi este fãcut cu dragoste, dãruire şi devotament. Voluntariatul este un factor 
important pentru creşterea solidarităţii sociale, dar, în acelaşi timp, ajută şi încurajează oamenii să devină cetăţeni 
activi. 
 Voluntariatul contribuie la dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, la creşterea solidarităţii sociale, 
precum şi la asigurarea demnităţii şi compasiunii celor mai puţin norocoşi: copiii străzii, copiii abandonaţi, femeile 
supuse violenţelor, persoanele cu dizabilităţi, bătrâni sau persoane sărace. 
 Este îmbucurător faptul că tot mai mulţi tineri se implică în activităţi de voluntariat, conştientizând 
contribuţia pe care acesta o are asupra propriei dezvoltări, şi aducându-şi aportul în acest fel la realizarea unei culturi 
a voluntariatului. De aceea, mă bucură faptul că, prin Legea nr. 78/2014, activitatea de voluntariat este considerată 
experienţă profesională, pentru ca acest lucru îi motivează suplimentar să-şi dăruiască timpul, energia şi cunoştinţele 
pentru semenii lor. Trebuie să continuăm să aducem modificările legislative care se impun pentru a încuraja 
voluntariatul, având în vedere potenţialul pe care-l reprezintă pentru dezvoltarea comunităţilor locale. 
 Deşi se observă o creştere a numărului de persoane care se implică voluntar în diverse activităţi, avem nevoie 
să continuăm şi să intensificăm promovarea conceptului de voluntariat de lungă durată.  
 Organizaţiile care lucrează cu voluntari cunosc o mare fluctuaţie de persoane care efectuează voluntariat de 
scurtă durată, dar pentru a avea rezultate calitative în munca depusă trebuie să creştem voluntariatul de lungă durată. 
 Un rol important în promovarea şi dezvoltarea voluntariatului, în schimbarea mentalităţilor şi obiceiurilor 
cetăţenilor, o au centrele de voluntariat, publice sau private, acestea contribuind în mod esenţial la gestionarea sursei 
şi resursei de voluntariat. Centrele de voluntariat sprijină organizaţiile în campaniile de recrutare de voluntari, 
organizează campanii de promovare a voluntariatului, îndrumă persoanele doritoare către organizaţiile cu activităţi 
compatibile cu dorinţele şi aptitudinile lor pentru a asigura calitate în activitatea de voluntariat. 
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 Voluntariatul sprijină şi dezvoltă comunităţile locale, motiv pentru care consider imperios necesar ca 
administraţiile publice locale să se implice în promovarea şi dezvoltarea lui, dezvoltând  astfel cetăţenia activă şi 
întărirea comunicării şi colaborării între cetăţeni şi instituţii, atât private, cât şi publice. 
 Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Florica Cherecheş 

 
*** 

  
Aştept cu maxim interes ca în Proiectul pentru Legea Bugetului de Stat pe 2015 să fie incluse şi proiectele atât 

de necesare pentru Baia Mare 
  
 În doar câteva zile, când Guvernul condus de Victor Ponta va trimite în Parlamentul României proiectul 
pentru Legea Bugetului de Stat pe 2015, se va vedea dacă toate promisiunile electorale făcute băimărenilor de către 
primarul municipiului Baia Mare au o susţinere reală sau nu beneficiază de nici un fel de sprijin guvernamental şi nu 
au reprezentat decât gogoşi servite cetăţenilor în campania electorală. 
 Blocurile sociale, drumul de centură al oraşului, proiectul de realizare al unui complex sportiv naţional, 
reabilitarea Gării CFR şi terminând cu masterplanul pe transport, care prevede investiţii serioase în infrastructura 
rutieră si feroviară a judeţului Maramureş.  Acestea sunt doar câteva dintre promisiunile deşarte cu care 
primarul Cătălin Cherecheş a încercat să cumpere voturile cetăţenilor în campania electorală pentru alegerile 
prezidenţiale. Din păcate pentru edilul-şef al oraşului, oamenii nu au mai căzut în capcana minciunilor sale, alegând, 
în schimb, să susţină un preşedinte care a dovedit că-şi poate duce la final proiectele, care a avut reuşite şi care 
doreşte să schimbe din temelii un sistem corupt, să respecte şi să pună pe primul plan cetăţeanul. 
 Mi-ar părea rău să constat că Legea Bugetului de Stat pe 2015 demască jocurile politice murdare din Baia 
Mare, arătând evidentul, adică faptul că Guvernul Ponta nu a sprijinit niciodată proiectele din regiune şi, de altfel, că 
nu o va face nici de acum încolo, ignorând mai departe proiectele de investiţii de care are nevoie oraşul şi judeţul 
nostru. 
 Dacă se va întâmpla acest lucru, şi sper cu adevărat să NU se întâmple, în calitate de deputat ales în Baia 
Mare, nu voi lăsa rivalităţile politice să ia locul conştiinţei, responsabilităţii şi bunului-simţ. Îmi voi face datoria faţă 
de băimăreni şi voi depune amendamente la Legea Bugetului de Stat pe 2015 pentru a solicita Parlamentului 
României să completeze schema bugetară pe anul viitor cu sumele necesare pentru investiţiile de care Baia Mare şi 
Maramureş au nevoie. 
 Fac un apel la solidaritate şi simţ al onoarei şi îi invit pe toţi colegii parlamentari din Maramureş să îmi 
urmeze exemplul şi să susţină la rândul lor amendamentele prin care zona noastră are o şansă să se dezvolte şi să 
ofere oamenilor şansa la o viaţă mai bună, la locuri de muncă, infrastructură modernă şi standarde europene de trai. 

 

Deputat 

Mircea Dolha 
 

*** 
 

 
  Se vorbeşte intens zilele acestea despre un nou Guvern Ponta în care funcţiile se împart precum cadourile, în 
stânga şi-n dreapta, înainte de Crăciun. Uitând complet de votul românilor din 2 şi 16 noiembrie, de vocea cetăţenilor 
care trăiesc în afara graniţelor ţării, nu se scoate un cuvânt despre reprezentarea acestora la Palatul Victoria. 
 În ciuda faptului că ultimele alegeri sunt o dovadă a numărului foarte mare -  de ordinul milioanelor, al 
românilor care trăiesc în afara ţării, actualul Executiv ignoră în continuare problemele cu care se confruntă aceşti 
cetăţeni. 
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 Constat cu mâhnire că premierul Victor Ponta nu ia în calcul reformarea şi regândirea portofoliului 
ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, iar comunităţile naţionale ajung pe listele de interese ale PSD doar 
în preajma alegerilor, când se uneltesc strategiile de blocare a votului celor din afara ţării.    
 În calitate de deputat ales în Baia Mare, dar şi de vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români 
din afara graniţelor ţării, sunt de părere că este nevoie de o schimbare radicală de atitudine, este nevoie de înfiinţarea 
unui aparat guvernamental independent de reprezentare a Diasporei, este nevoie de un Minister al românilor de 
pretutindeni şi de un ministru cu drepturi depline care să reprezinte şi să apere ferm interesele comunităţilor puternice 
şi unite ale conaţionalilor noştri care trăiesc în alte state ale lumii. 
 Solicit public premierului Victor Ponta şi actualei alianţe de guvernământ să înfiinţeze Ministerul Românilor 
de Pretutindeni, instituţie care să nu mai funcţioneze ca un apendice al Ministerului Afacerilor Externe. Este nevoie 
de un ministru plin şi de o echipă cu atribuţii clare şi cu forţă decizională, care să acorde atenţia şi importanţa 
cuvenită românilor din afara ţării, care au aceleaşi drepturi ca şi cei din interiorul graniţelor, care au probleme 
specifice şi reprezintă o voce vie atât din punct de vedere al forţei politice, cât şi a forţei economice prin aportul 
financiar pe care îl aduc prin miliardele de euro trimise anual rudelor rămase acasă.   

 
Deputat 

Mircea Dolha 
 

*** 
  

Ministrul Remus Pricopie trebuie să fie primul pe lista remanierii guvernamentale 
 
 Stimate Domnule Preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi parlamentari, 
 
 Ministrul Educaţiei Naţionale, domnul Remus Pricopie, sfidează în continuare Parlamentul şi tratează cu 
indiferenţă demersurile perfect regulamentare ale unui parlamentar. 
 Nu este prima dată când de la tribuna Camerei Deputaţilor iau poziţie faţă de activitatea domnului ministru, 
care în afara faptului că nu a reuşit să imprime coerenţă domeniului educaţiei, reuşeşte în schimb  cu brio să încalce 
normele legale referitoare la relaţia cu Parlamentul, relaţie care conform articolului 109   din Constituţia României 
este de control asupra activităţii Guvernului.  
 I-am solicitat premierului Victor Ponta încă din luna iunie demiterea domnului ministru care a încălcat în 
mod repetat alin (3) al art. 3, din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Revin cu această 
solicitare, în urma constatării faptului că domnul ministru Remus Pricopie recidivează în mod ruşinos în relaţia cu 
Parlamentul, în sensul nerespectării raporturilor constituţionale între Guvern şi Parlament. 
În luna iunie am cerut demiterea sa ca urmare a faptului că a întârziat nepermis de mult formularea unui răspuns la o 
întrebare parlamentară înaintată încă din luna februarie. Răspunsul primit în cele din urmă la acea întrebare a fost 
tendenţios şi pe lângă problemă, arătând lipsa de profesionalism a reprezentanţilor ministerului, fapt ce m-a 
determinat să-i adresez ministrului o interpelare orală. 
Am avut surpriza neplăcută să constat că deşi am prezentat oral interpelarea, în data de 10 iunie 2014, de la tribuna 
Parlamentului, cu solicitarea expresă ca răspunsul să fie  transmis oral, am primit  din partea ministrului răspunsul în 
scris. 

Conduita acestui domn ministru este total neprofesionistă şi nu mai poate fi tolerată într-o democraţie 
consolidată. 
Menţinerea în funcţie a unui ministru care nesocoteşte norma constituţională este un afront imens adus arhitecturii si 
raporturilor de colaborare între puterile statului.  
Un ministru care nu-şi asumă responsabilitatea prin semnătură pe un răspuns trimis unui parlamentar lasând pe un 
oarecare  din minister, cu funcţie nedefinită să semneze cu apostrof, ca la CAP,  arată câtă suficienţă există la 
ministerul care ar fi trebuit să fie exponentul eleganţei, rigorii şi corectitudinii. 

Un ministru care nu tratează cu seriozitate o problemă ridicată prin intermediul unei întrebări sau interpelări 
parlamentare, încropind în grabă şi în bătaie de joc un răspuns doar pentru a bifa momentul, este o ruşine şi trebuie 
sancţionat. 
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Un ministru care se comportă şmechereşte şi încearcă să fenteze prin transmiterea unui răspuns scris la o 
solicitare de răspuns oral perfect întemeiată a unui deputat, nu este demn să ocupe această funcţie. 
De aceea, ministrul Educaţiei Naţionale, domnul Remus Pricopie trebuie să părăsească de urgenţă această demnitate 
publică pe care nu a onorat-o cum se cuvine! 
 Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Dan Coriolan Simedru 

 
*** 

 
Masterplanul General de Transporturi tras pe linie moartă 

 
 
 Domnule preşedinte de şedinţă, 
 Stimaţi colegi parlamentari, 
 
 Mai sunt câteva zile şi ne apropiem de cea mai importantă dezbatere parlamentară  anuală, aceea privind 
Legea Bugetului de Stat pentru anul 2015. 
 Unul dintre domeniile care suscită deja un interes major în spaţiul public, este cel referitor la investiţiile în 
infrastructura de transport. 
 Din păcate, la acest capitol România înregistrează deja întârzieri mari în dezvoltarea, în special, a 
infrastructurii rutiere. Am pierdut ani mulţi în încercarea disperată de a recupera decalajele de dezvoltare şi 
conectarea infrastructurii naţionale la reţelele europene de transport. 
 În acest context, realizarea unui Masterplan General de Transporturi, ca un document strategic în baza căruia 
să reuşim să prioritizăm investiţiile din acest sector, a fost binevenită şi mă aşteptam ca el să fie finalizat înainte de a 
avea în dezbatere parlamentară Legea Bugetului pentru anul viitor. 
 Am avut prezentarea acestui Masterplan în cadrul Comisiei de transporturi în data de 1 octombrie. A urmat 
apoi, în perioada 7-15 octombrie, sesiunea de dezbateri publice, în urma cărora cu siguranţă s-au desprins o serie de 
concluzii care ar fi trebuit să conducă la o reconfigurarea a unora dintre proiectele prezentate iniţial. 
 Deşi a trecut aproape o lună de la finalizarea acestei etape, nu am văzut din partea domnului ministru Ioan 
Rus nicio tentativă de a prezenta public, cum ar fi fost normal,  aceste concluzii. 
 Într-o săptămână, noi, parlamentarii ne vom afla în situaţia în care vom avea pe masa de lucru un Buget al 
Transporturilor şi al CNADNR, cu o serie de proiecte propuse spre finanţare în anul 2015, fără a avea în schimb, 
viziunea generală, de ansamblu, asupra acestui domeniu propusă prin Masterplan. 
 Mă aşteptam la mai multă coerenţă din partea acestui Cabinet în abordarea unui subiect atât de important. 
Avem în momentul de faţă un draft al Masterplanului General de Transport fără o asumare clară a Executivului, prin 
care să fie transformat într-un program operaţional.  
 Dacă se dorea crearea unui cadru predictibil în care acţiunile din domeniu să fie concertate şi să conducă în 
final la configurarea  unei reţele rutiere perfect acordată cu nevoile reale de dezvoltare ale societăţii româneşti, 
Guvernul Ponta ar fi adoptat acest Masterplan printr-o Hotărâre de Guvern sau un proiect de lege, aşa cum anunţa 
încă de la începutul lunii noiembrie ministrul Ioan Rus. 
 Constat însă că aceste intenţii s-au pierdut pe drum, iar Masterplanul General de Transporturi zace în 
sertarele Ministerului Transporturilor, fără a primi forţa legală necesară pentru a produce efecte. 
 Ce este mai trist, este că toate aceste tergiversări şi amânări în luarea unei decizii, privind asumarea acestui 
document, riscă să compromită şi pentru următorii ani dezvoltarea unei infrastructuri moderne.Să nu uităm că de 
acest Masterplan depinde şi atragerea fondurilor europene pentru anii 2014-2020 în domeniul transporturilor, de 
aceea tranşarea într-un document final a tuturor proiectelor din domeniu trebuie să reprezinte prioritatea zero pentru 
acest Guvern. 
 Astfel, apelul meu se îndreaptă către Guvernul Ponta, care are ocazia, ca în prima şedinţă de Guvern din 
această săptămâna, înainte de adoptarea Legii Bugetului, să ia o decizie în legătură cu acest Masterplan. Doar printr-o 
acţiune guvernamentală fermă de acest gen, vom reuşi să dăm un semnal de seriozitate, atât în faţa partenerilor 
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europeni, cât şi a cetăţenilor acestei ţări, că ne dorim cu adevărat o infrastructură integrată şi la standarde de eficienţă 
maximă.Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Daniel Zamfir 

 
*** 

 Domnule preşedinte,   
 Stimaţi colegi, 
 În ultimele zile am participat la mai multe întâlniri, discuţii, conferinţe care au avut un singur obiectiv: 
sprjinirea proiectului de construcţie a autostrăzii care să lege Moldova de Transilvania.   
  Mă alătur cu toată convingerea şi puterea celor care consideră că autostrada Moldova – Transilvania trebuie 
să fie inclusă fără intârziere în Masterplanul General de Transport 2014 -2020.  
 M-am bucurat că la aceste întâlniri au participat, pe lângă autorităţile locale şi parlamentarii din Iaşi, oficiali 
din mai multe judeţe ale Moldovei care au înţeles că trebuie să facem front comun, indiferent de culoarea politică, 
pentru a obţine demararea acestui proiect de importanţă vitală pentru întreaga regiune a Moldovei. Au mai participat, 
de asemenea, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile care au adus argumente clare pentru susţinerea 
acestui proiect.  
 Vreau să transmit foarte clar că în Moldova există o unanimitate pentru susţinerea autostrăzii Moldova-
Transilvania.  
 Cer, în primul rând, ca Ministerul Transporturilor să lămurească ambiguitatea faţă de acest proiect şi să 
exprime o poziţie clară.  În versiunea din 1.10.2014 a Masterplanului General de Transport, autostrada Ungheni-Iaşi-
Târgu Mureş a fost transformată în drum expres. În schimb, pe data de 3.12.2014, CNADNR răspunde la o adresă a 
Consiliului Judeţean Iaşi şi precizează că nu poate emite un aviz favorabil pentru Iaşi Industrial Park, întrucât locaţia 
se suprapune peste „tronsonul de autostradă Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni”  şi că autostrada „este cuprinsă în Master 
Planul General de Transport”. Consider inacceptabile aceste poziţii contradictorii. 
În al doilea rând doresc să vă amintesc doar, câteva dintre argumentele care susţin acest proiect şi care arată că este 
necesar şi util pentru întreaga ţară, nu numai pentru Moldova: 
 Dezvoltarea socio-economică a regiunii 
 În condiţiile în care Moldova este cea mai subdezvoltată regiune a României, cu un PIB pe cap de locuitor cu 
aproximativ 40% mai mic decât media naţională, proiectul autostrăzii Moldova-Transilvania este fundamental 
important pentru regiunea de Nord-Est a României 
 Crearea de locuri de muncă 
 Reducerea decalajelor dintre regiunile României 
 Sprijinirea mediului de afaceri 
 Creşterea atractivităţii regiunii pentru investiţii 
 Reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere, cauzate de lipsa infrastructurii 
 Nu în ultimul rând, autostrada va fi un sprijin concret pentru parcursul european al Republicii Moldova 
 Federaţia Operatorilor de Transport din România, care sprijină acest proiect, face următoarele precizări:  
”Beneficiile construcţiei acestei autostrăzi care ar lega regiunea de est a Uniunii Europene de regiunea de vest, cu 
tranzitul prin România, ar implica o creştere cu circa 30% a turismului şi a locurilor de muncă şi o majorare cu 
aproximativ 30% a exporturilor. Autostrada Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni ar însemna o îmbunătăţire exponenţială de 
50-60% a reţelei de transporturi a României”.  
 Sper că această iniţiativă  care reuneşte, poate pentru prima dată, atât de multe autorităţi, politicieni din toate 
partidele, societatea civilă si mediul de afaceri din Moldova să beneficieze şi de sprijinul colegilor parlamentari din 
alte regiuni ale ţării. 
 Autostrada Ungheni - Iaşi – Târgu Mureş trebuie inclusă acum în Masterplanul General de Transport 2014-
2020, pentru că Moldova nu mai poate aştepta încă şapte ani pentru  a avea o şansă la dezvoltare! 
 Vă mulţumesc pentru atenţia acordată. 

Deputat 
Anton Doboş 

*** 
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Autostrada Iaşi –Târgu Mureş soluţia    pentru dezvoltarea Moldovei 
  
 Domnule preşedinte,  
 Stimaţi colegi, 
 
  Master Planul pe transport trims la Bruxelles de guvernul Ponta, care prevede ca autostrada Iaşi – Târgu 
Neamţ – Ditrău – Târgu Mureş să fie înlocuită cu un drum expres  constituie o condamnare a acestei regiuni în 
continuare la subdezvoltare. Moldova este regiunea cea mai subdezvoltată a României, cu un PIB pe cap de locuitor 
cu aproximativ 40% mai mic decât media naţională şi în acelaşi timp cea mai săracă regiune din UE. Proiectul 
autostrăzii  care leagă Moldova de Transilvania este important pentru regiunea de Nord-Est a României şi va avea 
ca rezultat atragerea investitorilor străini, crearea de noi locuri de muncă ceea ce va duce la creşterea bunăstării 
cetăţenilor din această zonă. 
 Cu toate că Iaşul este al treilea centru universitar al ţării, din cauza lipsei de oportunităţi locale tinerii 
absolvenţi  trebuie să îşi caute de lucru în alte zone ale ţării sau ale Europei, necontribuind la dezvoltarea regiunii din 
care provin. Nici în ce priveşte situaţia forţei de muncă mediu calificate lucrurile nu stau mai bine, Moldova fiind 
principala sursă de emigraţie a României. 
 Un alt rol important pe care îl va avea  autostrada Iaşi-Târgu Mureş este acela de a lega  Republica Moldova 
de Europa, ceea ce va fi  un factor determinant în procesul integrării acesteia în Uniunea Europeană. 
 Ţinând cont de faptul că circa 70% din  valoarea  exporturilor realizate sunt orientate către statele din zona 
euro, realizarea autostrăzii Moldova – Transilvania este importantă pentru ca mediul de afaceri din Regiune să aibă 
acces facil către Vest.  
Proiectul realizării autostrăzii care leagă Moldova de Transilvania este asumat de întreaga comunitate din această 
zonă ( oameni de afaceri, populaţie) şi este susţinută  şi de reprezentanţii acestora în Parlamentul României 
indiferent de apartenţa la un partid sau altul, indiferent dacă se află la putere sau în opoziţie. 
 Trebuie să fim conştienţi de faptul că autostrada pentru Moldova înseamnă, în fond, soluţia de dezvoltare 
durabilă şi sustenabilă a regiuni noastre şi cea mai realistă şansă pentru locuitorii acesteia de a avea acces la locuri de 
muncă, la prosperitate şi o viaţă la standarde europene! 
 

Deputat 
Grigore Crăciunescu 

 
*** 

 
Promovarea Oinei, sportul naţional şi regal 

 
 Sunt mândru că am participat săptămâna trecută la prima ediţie a Galei de Oină, la Bucureşti, organizată de 
către Federaţia Română de Oină, sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regelui. În cadrul acestui eveniment, 
organizatorii au mulţumit celor care au promovat oina drept sportul nostru naţional, dar şi pe cei care au excelat în 
acest domeniu sportiv,  rezultatele deosebite obţinute de cluburi, în acest an competiţional fiind premiate, într-un 
cadru festiv şi oficial. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Casei Regale, ai autorităţii publice centrale, 
deputaţi, oameni de afaceri, jurnalişti, artişti şi reprezentanţii celor mai bune echipe de oină . 
 Încă un motiv de bucurie îl constituie că pe data de 3 iunie a.c., am fost prezent şi am votat în şedinţa de plen 
a Camerei Deputaţilor,  iniţiativa prin care oina şi-a recăpătat statutul de sport naţional prin Legea nr.96 din 
01.07.2014 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, publicată în Monitorul Oficial nr.496 
din 03.07.2014. Astfel, s-a statuat că “oina este sportul naţional al României” şi că  programul ““Redescoperă oina” 
este sprijinit de stat, de organizaţii neguvernamentale şi de structuri ale administraţiei centrale şi locale în vederea 
promovării jocului de oină ca sport naţional al României.”  
 Este necesar ca  toate tradiţiile româneşti să fie valorificate şi într-o lume în care educaţia pentru sănătate şi 
sportul ar trebui să ocupe un loc important în viaţa tinerilor, mă bucur că acest proiect de lege a fost adoptat.  Se ştie 
că jocul de oină are o istorie veche care se întinde pe aproape şapte secole, fiind atestat documentar din 1364 şi este 
răspândit pe întreg teritoriul ţării. Personalităţi precum Nicolae Iorga, Spiru Haret, Tache Ionescu, I.L. Caragiale, 
Fănuş Neagu, Mihail Sadoveanu, Constantin Giurescu, Vasile Conta, Petre Ispirescu, Ion Creangă, Alexandru Davila 
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şi alţii şi-au  legat numele de istoria oinei. În 1899, în timpul domniei Regelui Carol I a avut loc primul campionat de 
oină, iar în 1912 jocul de oină a fost recunoscut, prin publicarea integrală a regulamentului, în Monitorul Oficial. 
 Pentru o mai bună popularizare  a oinei şi pentru a se ajunge la rezultate bune în Competiţia Naţională de 
Oină, cred că ar fi necesar şi oportun ca principalele regului ale acestui sport să se predea în şcoli (învăţământul 
gimnazial şi liceal) regulile de bază, şi de ce nu, să se organizeze campionate şcolare.  
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

  
Vin astăzi la tribuna Camerei Deputaţilor, să felicit pe toţi colegii care au votat în unanimitate, la şedinţa de 

vot final de săptămâna trecută, Proiectul de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din 
România. Astfel, propunerea legislativă iniţiată de parlamentari ai Partidului Naţional Liberal prevede că vor fi 
repartizate  de către  Ministerul Culturii  sume pentru finanţarea şi susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor 
culturale.  Este un gest de normalitate ca aceste publicaţii care reprezintă vectorii de imagine ai Uniunilor de 
Creatori,  şi care erau  în pragul colapsului , să fie finanţate de la buget. Ca şi co-iniţiator al acestei legi, mă bucur că 
aceste reviste, unele cu o vechime de peste 100 de ani şi care  au reprezentat de-a lungul  vremii, una din modalităţile 
de păstrare a  spiritului românesc, pot să-şi continue apariţiile, aşa cum este normal în orice ţară democratică care-şi 
respectă  valorile culturale. 
 Din plafonul alocat de la bugetul de stat, Uniunile de Creatori din România,prin ANUC, vor stabili, fiecare 
pentru domeniul său, sumele necesare apariţiei revistelor de sub egida lor: Uniunea Scriitorilor din România, 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Teatrală, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Cineaştilor, 
Uniunea Arhitecţilor,  nevoite fiind până la momentul de faţă,  să se autofinanţeze.    
 Este inexplicabil cum aceste reviste au fost uitate  atât de mult timp de către instituţiile abilitate, dar este 
îmbucurător faptul că măcar  măcar acum Parlamentul a adoptat această propunere legislativă importantă iniţiată în 
scopul susţinerii publicaţiilor româneşti de cultură.                  
 

Deputat 
Ioan Tămâian 

 
*** 

 
 În intervenţia mea de astăzi doresc să vă reţin atenţia cu privire la cel mai important subiect din aceste zile, şi 
anume urgenţa construirii autostrăzii Moldova-Transilvania. 
Dezvoltarea celei mai sărace regiuni a României şi a Uniunii Europene are astăzi o singură salvare care nu tine nici 
de contextul politic, nici de viitorul nostru în relaţia cu Bruxelles, nici măcar de modul în care Uniunea Europeană va 
reuşi să facă faţă provocărilor economice. Dezvoltarea Moldovei este perfect condiţionată de realizarea autostrăzii 
care să traverseze Carpaţii şi care să creeze o legătură definitivă, directă şi rapidă între Est-ul şi Vest-ul României şi 
între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.  
 Autostrada Moldova-Transilvania este la fel de urgentă şi prioritară, aşa cum era, în anii 70-80 autostrada 
care a interconectat cele mai importante porturi ale României de capitala Bucureşti. Fără o asemeea legătură directă, 
conceptul de dezvoltarea armonioasă a unei regiuni nu există.  
 În perioada interbelică în Europa, iar apoi în anii 50-60, inclusiv în SUA, autostrăzile au fost garanţia 
dezvoltării unor regiuni vaste, greu accesibile, cu relief anevoios. Marele avantaj al unei autostrăzi este acela că 
„civilizează, modernizează şi occidentalizează”, „scoate la suprafaţă”, „redescoperă” zone economice şi le ridică 
repede nivelul de trai prin accesul la infrastructură, transporturi, facilităţi de multe alte tipuri.  
Autostrăzile au avantajul de a crea zone investiţionale, urbanistice, de larg interes, transformă oraşele în poli de 
creştere, iar aceste reţele vaste de trasport realizează în sine o „pânză de păianjen” care conectează şi comunităţile 
mici şi mijlocii, grăbindu-le dezvoltarea şi făcându-le atractive pentru investitori.  
 Totodată, autostrăzile favorizează principii de dezvoltare durabilă care aduc la acelaşi numitor comun şi de 
interes pentru investitori localităţi mari sau mici prin simplul fapt că oferă avantaje asemănătoare, numai că, pe 
termen lung, favorizează dezvoltarea de ansamblu pe teritorii largi. De aceea, în Europa de Vest, este greu de distins 
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despărţirea dintre mediul rural şi cel urban, tocmai pentru că autostrăzile au creat posibilitatea urbanizării şi 
„colonizării” prin modernizare a unor spaţii largi, în apropierea acestor drumuri. 
 Autostrada Moldova-Transilvania a devenit în aceste zile o prioritate pentru publicul din Moldova şi pentru 
politicieni. Chiar dacă liberalii au susţinut şi promovat acest proiect cu 10 ani în urmă, celelelate partide au început să 
vorbească despre acest subiect de câteva săptămâni, după alegerile din 16 noiembrie 2014.  
 În campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din acest an, Klaus IOHANNIS, candidatul PNL, a fost 
singurul care şi-a asumat ca prioritate construcţia autostrăzii Moldova-Transilvania şi punerea sa ca urgenţă de grad 0 
pe masa Guvernului. În rest, niciun alt candidat nu s-a arătat interesat sau dispus să promoveze un asemenea proiect 
de anvergură. Ori acest lucru s-a putut vedea şi prin modul în care voturile de pe traseul viitoarei autostrăzi au mers 
către Klaus IOHANNIS, oamenii din aceste judeţe au acordat încredere şi sprijin pentru un candidat care a luat în 
considerare şi a înţeles cea mai mare nevoie a acestei regiuni.  
 Meritul PNL Iaşi a fost acela că a adus acest proiect la statutul de miză fundamentală a acestei campanii, 
demonstrând sincer că, dacă Victor Ponta ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, subiectul autostrăzii era unul închis, de 
vreme ce primul-ministru, ca şef al Executivului, a fost cel care şi-a asumat redactarea master planului general pentru 
transport.  
 Un lucru devine categoric de adevărat: Guvernul sau guvernele care vor neglija sau sau se vor opune 
construirii acestei autostrăzi, vor pierde alegerile, fie că vorbim despre alegeri parlamentare sau locale.  
 

Deputat 
Costel Alexe 

 
*** 

 
Reducerea TVA la carne - încă o promisiune nerespectată de către Guvernul Ponta 

 
 Stimaţi colegi, 
 
 Cu un nivel de trai sub media statelor membre UE, România are una dintre cele mai ridicate cote la TVA. 
România percepe o cotă standard de TVA de 24%. Este al patrulea cel mai înalt nivel din UE, peste nivelul maxim 
din Uniunea Europeană, şi după Danemarca, Suedia (ţări cunoscute pentru nivelul ridicat al fiscalităţii dar şi pentru 
calitatea vieţii) şi de proaspăt intrată în Uniunea Europeană, Croaţia, care au o cotă de 24%. De la începutul acestui 
an, Ungaria, care aplica 27% alimentelor, a redus TVA la carne în viu şi carcasă la doar 5%. 
 În România, lucrurile au atins cu un punct critic în special în industria cărnii, unde evaziunea fiscală s-a 
mutat de la vecinii unguri la noi în ogradă. Cu un TVA de 24% nu este de mirare că studiile recente au arătat că 
sectorul este nu doar polarizat, ci şi în prag de colaps, complet neprofitabil în actualele condiţii. În faţa acestei 
situaţii, reprezentanţii celor care muncesc în agricultură şi în procesare au iniţiat în acest an o amplă campanie pentru 
a convinge decidenţii politici de nevoia reducerii TVA la 5%.  
 În timp ce Guvernul Ponta se arată în continuare surd la nevoile antreprenorilor, inclusiv cei din judeţul 
Braşov, PNL a fost mereu alături de oamenii care creează locuri de muncă şi care contribuie la bugetul de stat. În 
acest sens, în primăvară, parlamentarii liberali au avut mai multe consultări cu reprezentanţii din industria cărnii, la 
finele discuţiilor fiind depus la Camera Deputaţilor un proiect de lege care prevede reducerea cotei TVA la carne la 
5%.  
 România nu îşi permite să aibă o întreagă ramură economică blocată, iar protestele de săptămâna trecută, din 
faţa Ministerului Finanţelor Publice ne-au arătat că industria cărnii se află într-o situaţie dezolantă. Disperarea i-a 
adus pe oameni în stradă însă nici măcar manifestarea din centrul Capitalei nu a putut urni Guvernul Ponta să se 
mobilizeze pentru a găsi soluţia care să salveze fermele şi fabricile din România.  
 Este clar că nici protestele anunţate pentru februarie nu vor avea mai mult succes, la fel cum nici măcar o 
grevă fiscală nu va sensibiliza Palatul Victoria.  
Noi, membrii PNL, propunem ca această măsură, de reducere a TVA la carne să fie implementată încă de la 
întocmirea Bugetului de Stat pe anul 2015 şi negociată imediat cu reprezentanţii FMI, ai CE şi ai BM. 
 Dar, nimic nu cred că mai sensibilizează Guvernul Ponta după rezultatul alegerilor din 16 noiembrie, care 
este limpede că nu va mai face mai nimic, nu va mai semna nici un act, nu va mai asculta nici un punct de vedere şi, 
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cu siguranţă, nu va mai lua nici o decizie care ar putea să îmbunătăţească viaţa românilor, să le ieftinească astfel 
hrana de zi cu zi.  
 Din aceste motive, dragi colegi, este nevoie ca Guvernul Ponta să plece, să fie înlocuit cu oameni care vor 
binele României şi cetăţenilor, de oameni responsabili care au curajul să îşi asume măsuri, să asculte vocea poporului 
şi să găsească soluţii rapide pentru evitarea unui colaps naţional.   
 Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Mihai  Aurel Donţu 

 
*** 

 
A treia rectificare bugetară a Guvernului Ponta, o nouă încălcare a legii 

 
 A treia rectificare bugetară din acest an, prin care sunt alocate fonduri pentru plata în avans a titlurilor 
executorii câştigate în instanţă de către bugetari şi pentru plata arieratelor, a fost aprobată în şedinţa de săptămâna 
trecută a Guvernului Ponta. Cu câteva zile înainte de finele acestui an, Executivul a întors din pix un buget negativ 
într-unul pozitiv, prin nerealizarea unor investiţii publice în valoare de 1,9 miliarde de lei. În plus, legea care 
prevedea că într-un an nu se pot face decât două rectificări a fost modificată printr-o ordonanţă de urgenţă.  
 Prin urmare, rectificarea bugetară încalcă mai multe prevederi legale şi arată incapacitatea Guvernului de 
programare şi execuţie a bugetului, privind în special investiţiile, potrivit Consiliului Fiscal, care susţine totodată că 
plata în avans a unor drepturi salariale nu va reduce presiunile pe bugetul pentru anul 2015. „Consiliul Fiscal 
consideră că decizia Guvernului de a opera o a treia rectificare bugetară, încâlcând în mod flagrant prevederile 
legilor în vigoare relevante (pe care le suspendă temporar printr-o ordonanţă de urgenţă), este dovada unei evidente 
incapacităţi administrative de programare şi execuţie a bugetului, în special a cheltuielor de investiţii. În plus, este 
dificil de înţeles oportunitatea achitării în avans a drepturilor salariale restante comparativ cu eşalonarea 
programată iniţial prin apelul la o multitudine de încălcări ale regulilor fiscale statuate prin legile în vigoare, în 
condiţiile în care apare drept puţin probabil ca aceasta să uşureze construcţia bugetară pentru anul 2015 din 
perspectiva SEC 2010, relevantă din perspectiva angajamentelor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii 
Europene şi din prevederile Pactului de Creştere şi Stabilitate şi Compactului Fiscal”, arată Consiliul Fiscal.  
 Altfel spus, măsura rectificării bugetare a fost necesară pur şi simplu pentru că guvernul nu a putut atrage 
fonduri europene şi nu au fost realizate cheltuielile bugetate, care ar fi însemnat în mod normal, investiţii cu efect 
asupra creşterii economice în anii următori.  În schimbul bugetului pe 2015, a cărui prezentare întârzie în 
continuare, Guvernul social-democrat condus de Victor Ponta a operat o rectificare bugetară ilegală, care încalcă atât 
legea responsabilităţii fiscale nr.69/2010, cât şi pe cea a finanţelor publice nr.500/2002, acestea permiţând doar două 
rectificări pe an.  
 Consider că această rectificare este una netransparentă, o „scamatorie” ieftină, făcută fără dezbateri publice şi 
parlamentare, fără analiză şi fără control democratic al Parlamentului. Această rectificare reflectă încă o dată modul 
total eronat de guvernanţă economică, dar şi lipsa de viziune a Guvernului Victor Ponta. 
 Pe de altă parte, cea de-a treia rectificare bugetară pe 2014 menţine o serie de măsuri care vor afecta bugetul 
şi economia în următorul an. Mă refer aici la faptul că excedentul bugetar de 1,9 md lei înseamnă de fapt minus 1,9 
md lei de la investiţii, iar investiţiile publice pe primele 10 luni reprezintă 53% din prevederile bugetare, mai mici cu 
2,7 md lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. De asemenea, ritmul încasărilor bugetare pe primele 10 luni 
este de 6,5%, faţă de 8,5% prevăzut în buget. Ponderea veniturilor bugetare în PIB este de 26%, mult sub media 
europeană, în timp ce acciza calculată la cursul de 4,74 lei/euro, taxa pe construcţii speciale şi acciza suplimentară de 
7 eurocenţi pe litru nu au avut alt efect decât perturbarea mediului de afaceri. Nu în ultimul rând, nici până azi nu 
avem o creştere a colectării veniturilor, aşa-zisul excedent reprezintând impozit pe venituri din salarii şi contribuţii 
sociale aferente drepturilor băneşti plătite anticipat personalului bugetar. Cu alte cuvinte, aşa-zisele sume 
suplimentare reprezintă transferuri dintr-un buget în altul, nu venituri suplimentare aduse de activităţi fiscalizate. 
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În prezent, România are nevoie urgentă de deblocarea fondurilor europene şi a cofinanţărilor pentru acestea, 
măsurile care se impun pentru anul 2015 fiind legate de continuarea proiectelor de infrastructură, şi mă refer aici în 
principal la construcţia de autostrăzi. Avem nevoie urgentă de infrastructură care să lege Portul Constanţa de vest, de 
realizarea Strategiei Dunării, de atragerea de investiţii în economie. România poate deveni o ţară emergentă de vârf 
dacă economia beneficiază de măsuri concrete şi corecte. 
 

Deputat 
Gheorghe Dragomir 

 
*** 

 
De ce s-a răzgândit Guvernul Ponta în privinţa modificării redevenţelor? 

  
Deşi Guvernul Ponta susţine că-şi desfăşoară activitatea guvernamentală conform Programului de guvernare, 

asumat încă din anul 2013, păstrând acest program pe site-ul Guvernului, în care promite faptul că va alinia “la 
media europeană redevenţele încasate de stat ca urmare a concesionării activelor statului” sau că revizuirea 
cadrului legislativ, în domeniul sectorului minier, în vederea perfecţionării acestuia, va avea în vedere şi “ (…) 
actualizarea redevenţelor miniere şi a taxelor de explorare/exploatare etc. ”, este limpede faptul că prin decizia luată 
zilele trecute de acelaşi Guvern Ponta, şi anume de prelungire cu un an a termenului de modificare a nivelului 
redevenţelor, aceasta demonstrează încă o dată, deşi nu mai era necesar, că una promite şi alta face şi că singura 
măsură pe care o aplică este cea a dublului limbaj! 
 Mai mult decât atât, toate declaraţiile de până acum, atât ale Premierului Ponta, cât şi ale miniştrilor săi de 
finanţe sau ai energiei, au evidenţiat faptul că toate Guvernele Ponta au lucrat la foc automat la o nouă legislaţie în 
domeniul redevenţelor şi că aceasta urma să se aplice, aşa cum era firesc, începând cu 1 ianuarie 2015, având în 
vedere că actualele cote de redevenţe petroliere sunt valabile până la 31 decembrie a.c.  
"Redevenţele trebuie renegociate. Înainte de 2014 nu avem voie să modificăm contractul de  privatizare al Petrom. 
Dacă am stat din 2004 până în 2013, mai putem sta un an", afirma Premierul Victor Ponta în octombrie 2012. 
 O altă declaraţie a Premierului Ponta din anul 2013 referitoare la redevenţe sună astfel: "Vreau să adaug 
faptul că, în acest an, vom finaliza şi, probabil, vom şi adopta noua lege privind redevenţele. Expiră cei 10 ani din 
contractul din 2004 cu Petrom. Practic, anul viitor, România va avea redevenţe pentru toate resursele sale naturale, 
redevenţe la media europeană. Mergem spre media UE însă din câte ştiu termenul contractual cu Petrom este 
noiembrie 2014. Însă ar putea să fie şi mai repede dacă vom avea un regim stimulativ". Iar acest gen de declaraţii 
heirupiste nu sunt singurele pe această temă, ci există chiar foarte multe, atât despre faptul că România trebuie să se 
alinieze la Uniunea Europeană în privinţa cuantumului redevenţelor, aducând astfel mult mai mulţi bani la buget 
printr-o taxare corespunzătoare a exploatării resurselor subsolului sau că Guvernul Ponta consideră că o creştere 
importantă a veniturilor la bugetul statului se poate realiza şi printr-o majorare a redevenţelor din sectorul energetic şi 
prin utilizarea mai bună a potenţialului energetic al României. 
 Dar, din păcate, nimic din toate acestea nu au depăşit stadiul teoretic, până în prezent, de către Guvernele 
Ponta, invocându-se chiar acum, la sfârşit de an, că dacă ar fi fost modificată legislaţia din domeniul redevenţelor, ar 
fi fost dată peste cap  predictibilitatea fiscală pentru anul 2015. Dar cred că această atât de des clamată 
predictibilitate are cu totul alt sens în realitate!  Este evident faptul că în orice economie care se respectă şi care vrea 
să-şi păstreze investitorii, dar şi să atragă alţii de anvergură, are nevoie, în primul rând, de predictibilitate! Dar mai 
cred că Premierul Ponta şi ale sale Guverne aveau tot timpul din lume, în decurs de aproape trei ani de guvernare, să 
pună în mod transparent în practică o legislaţiei coerentă, dezbătută din timp cu toţi cei implicaţi sau interesaţi de 
domeniul respectiv! Dar aşa ceva se putea întâmpla, bineînţeles, numai dacă se şi dorea în fapt şi nu numai la nivel 
declarativ… 
 Vă mulţumesc!  
 

Deputat 
Mihai Lupu 

 
*** 
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România are nevoie urgentă de o nouă legislaţie electorală cât mai reprezentativă, transparentă şi foarte 
corectă! 

  
Stimaţi colegi, 

  
 După cele întâmplate în Diasporă la cele două scrutine de alegeri prezidenţiale, din 2 şi 16 noiembrie a.c., 
când mii de români stabiliţi în străinătate nu şi-au putut exercita un drept fundamental, şi anume acela de a-şi putea 
exprima opţiunea politică privind alegerea viitorului preşedinte al României prin vot, cred că lucrurile trebuie de 
urgenţă schimbate prin regândirea şi legiferarea unui nou sistem electoral în România, unul care să asigure atât 
alegeri corecte şi, implicit, înlăturarea oricăror suspiciuni de fraudare a viitoarelor scrutine, cât şi respectarea 
riguroasă a dreptului fiecărui cetăţean român de  a vota, indiferent dacă se află sau nu în ţară în momentul unui 
scrutin. 
 Este mai mult decât revoltător ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri când mii de români din străinătate au 
fost umiliţi şi batjocoriţi într-un mod inadmisibil pentru o ţară democratică şi membră a Uniunii Europene! Acest fapt 
s-a petrecut, evident, în mod deliberat, fiind mai mult decât elocvent faptul că Guvernul Ponta a organizat intenţionat 
foarte prost secţiile de votare din Diasporă, crezând că prin împiedicarea unui număr cât mai mare de români de a 
vota - ştiindu-se că majoritatea celor din Diaspora votează cu dreapta -, PSD şi domnul Ponta îşi asigură victoria! 
 Dezastrul de la alegerile prezidenţiale nu s-a putut ascunde ca altădată sub preşul Puterii, ba mai mult decât 
atât, de această dată s-a soldat cu decizia DNA de a ancheta organizarea votului în Diaspora, iar acest lucru ar trebui 
să îi pună serios pe gânduri pe toţi oamenii politici fie că aceştia se află în partidele de la Putere sau din Opoziţie – 
aceştia trebuie să înţeleagă faptul că au trecut 25 de ani în care toate scrutinele au fost într-un fel mai mult sau mai 
puţin viciate de diverse metode de fraudare a votului şi  aşa nu se mai poate continua! România are nevoie cât mai 
rapid de actualizarea legislaţiei electorale!  Avem nevoie în primul rând de o lege a votului electronic sau a 
votului prin corespondenţă pentru a le putea reda astfel un  drept fundamental tuturor cetăţenilor români din 
străinătate. Dar avem nevoie şi de o întreagă legislaţie electorală nouă, atât pentru alegerile parlamentare, cât şi 
pentru cele locale, care să fie cât se poate de reprezentativă pentru alegători, dar şi foarte transparentă şi corectă! 
 Iată că ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri prezidenţiale vine să confirme vechea zicală românească, care 
spune că“socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Consecinţa? Defecţiunile deliberate se plătesc scump! 
  Vă mulţumesc! 
 

Deputat 
Marin Almăjanu 

 
*** 

Ce faceţi cu sistemul de învăţâmânt, domnilor guvernanţi? 
 
 Se împlinesc astăzi, marţi – 9 decembrie, nici mai mult nici mai puţin de 87 de zile de la începutul anului 
şcolar, de când elevii din clasele primare îşi aşteaptă manualele promise.  În lipsa acestor cărţi, cei mai mici elevi, şi 
anume cei din clasele I şi II studiază după fişe şi planuri de lecţie realizate de învăţători şi după caiete speciale 
cumpărate pe cheltuiala părinţilor.  
 O situaţie fără precedent în sistemul naţional de învăţământ. Cu ce costuri însă pentru viitorul României? 
 Primele clase sunt, aşa cum ştim cu toţii, definitorii nu doar pentru a descoperi tainele scrisului şi ale 
aritmeticii, dar şi pentru a deprinde şi a forma modul de învăţare, dragostea de carte. Fără manuale, cu exerciţii făcute 
sec, pe caiete sau foi, cei mici nu au nici un motiv să fie atraşi de studiu, formând mai departe o generaţie cu o 
posibilă indiferenţă faţă de manualele şcolare.  
 Din păcate, la peste două luni de la debutul unui nou an şcolar, problema pare îngropată. Dacă nu se mai 
vorbeşte însă în spaţiul public despre eşecul ministrului Remus Pricopie, cel uns la Educaţie de premierul Victor 
Ponta, acest lucru nu înseamnă că lucrurile s-au rezolvat. Ba, dimpotrivă. Învăţătorii, părinţii şi chiar şi elevii s-au 
resemnat că anul acesta vor mai învăţa după manuale noi, moderne, care să le ofere informaţiile de care au nevoie 
pentru a-şi clădi baza adulţilor ce vor deveni. 
 Cu astfel de „lecţii” predate de la guvernanţi precum domnii Pricopie sau Ponta, de ce ar mai spera cei mici 
că drepturile le vor fi respectate, că vor putea să se afirme prin forţe proprii, că şcoala le va deschide uşi către cariera 
la care visează?! Descurajaţi încă din ciclul primar, neglijaţi încă de la primul contact cu băncile şcolii, copiii de 
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astăzi sunt la un pas de a-şi pierde încrederea în forţele proprii. Nu ne putem asuma acest risc – riscul de a avea o 
generaţie care nu aşteaptă nimic bun.  
 Fac un apel, în al 12-lea ceas, către Ministerul Educaţiei şi ministrul Remus Pricopie, să ia contact cu situaţia 
reală din şcolile româneşti, să facă o evaluare la rece a lipsurilor cu care se confruntă sistemul nostru educaţional şi să 
realizeze o listă de priorităţi care să fie respectate şi rezolvate într-un timp cât mai scurt. Nu ne putem numi stat 
european, dar să avem instituţii şcolare fără toalete, nu ne putem numi stat european fără manuale după care copiii să 
înveţe lucrurile elementare: să scrie şi să citească.  
 Treziţi-vă, domnule Pricopie, a mai trecut un an şi an şi nu aţi făcut nimic nici în 2014! 
            Vă mulţumesc! 
 

Deputat 

Ştefan Alexandru Băişanu  

 
 

*** 
 
 

 Întrebări 
 
 
 
Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Amânarea aplicării unui nou sistem de redevenţe pentru resursele naturale 
 
 Stimată Doamnă Ministru,   
 
 Faptul că actualele cote de redevenţe petroliere sunt valabile până la 31 decembrie 2014, lucru prevăzut şi în 
Legea 555/2004, este cunoscut de mulţi ani de zile. Aş dori să ne spuneţi concret de ce s-a amânat cu un an aplicarea 
unui nou sistem de redevenţe pentru resursele naturale ale României, în condiţiile în care se putea pregăti cu mult 
timp înainte şi, pe de altă parte, avem şi cele mai mici redevenţe din Uniunea Europeană.  
 Vă rog să îmi comunicaţi şi calendarul pe care îl aveţi în vedere privind dezbaterile şi înaintarea propunerilor 
privind noul sistem de redevenţe petroliere. 
 Solicit răspuns scris. 
 Vă mulţumesc 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Stabilirea cursului pentru accize în 2015 
 
 Stimată Doamnă Ministru,   
 
 Conform normelor de aplicare a Codului Fiscal, Ministerul de Finanţe era obligat să publice pe site-ul 
propriu cursul de schimb pentru accize, pâna cel târziu pe 20 octombrie 2014, lucru care nu s-a întâmplat şi care duce 
la o lipsă de predictibilitate pentru mediul de afaceri.  
 Vă rog să îmi comunicaţi de ce nu s-a respectat termenul de 20 octombrie pentru publicarea cursului pentru 
accize şi care au fost criteriile care au stat la baza deciziei de a păstra pentru 2015 acelaşi curs care a fost valabil 
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pentru 2014.   
 Solicit răspuns scris.Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Anton Doboş 

 
*** 

 
Adresată domnului  Eugen Nicolicea, ministrul delegat pentru Relaţia cu Parlamentul 
  

Măsuri pentru restabilirea raporturilor constituţionale între 
Guvern şi Parlament 

 
 Stimate domnule ministru, 
  
 Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul (DRP) funcţionează ca structură în aparatul de lucru al 
Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura buna desfăşurare a raporturilor constituţionale dintre 
Guvern şi Parlament. 
 Astfel, una dintre atribuţiile ce vă revin în calitate de coordonator al acestui departament se referă la 
intermedierea transmiterii către parlamentari a răspunsurilor la întrebările şi interpelările adresate membrilor 
Guvernului. 
 Constat cu surprindere că nici dumneavoastră şi nici Ministrul Educaţiei nu v-aţi îndeplinit atribuţiile, 
deoarece în urma unei interpelări orale pe care am adresat-o ministrului educaţiei, domnului Remus Pricopie,  în data 
de 10 iunie 2014, de la tribuna Parlamentului, la care am solicitat răspunsul oral, am primit prin intermediul 
dumneavoastră răspunsul in scris. 
 Înregistrarea video de pe site-ul Camerei Deputaţilor, precum şi textul interpelării depuse în urma prezentării 
orale, reprezintă dovezi clare ale faptului că solicitarea mea viza un răspuns oral din partea ministrului Remus 
Pricopie. 
 Cu toate acestea, ministrul educaţiei  a tratat cu indiferenţă un demers parlamentar regulamentar, ignorând 
cererea expresă de a prezenta răspunsul oral la interpelarea primită, încălcând prevederile art.3 alin (3) din Legea nr. 
115/1999  privind responsabilitatae ministerială  potrivit cărora  "Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia 
să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi ori de senatori, în temeiul art.112 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată, în condiţiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului". 
 Astfel, raportându-ne la prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor conform cărora la art 177 alin (1) şi 
(2) se stipulează foarte clar procedura diferită  în cazul unei interpelări la care s-a solicitat răspuns oral din partea 
ministrului, este evident că domnul Remus Pricopie  sfidează cu bună ştiinţă un demers parlamentar faţă de care avea 
obligaţii fără echivoc, tocmai pentu a evita un dialog concret pe problema ridicată. Răspunsul scris arată clar lipsa de 
profesionalism şi lipsa de răspundere a reprezentanţilor ministerului. 
 Având în vedere această situaţie care afectează buna desfăşurare a raporturilor constituţionale dintre Guvern 
şi Parlament, 
 Ţinând cont de faptul că toată această corespondenţă se desfăşoară prin intermediul dumneavoastră, 
 Apreciez că vă revine obligaţia să remediaţi aceste derapaje de aceea, vă rog, domnule ministru, să precizaţi: 
 Care sunt măsurile pe care le veţi lua de urgenţă pentru a restabili aceste raporturi constituţionale între 
Guvern şi Parlament, astfel încât să primesc un răspuns oral la interpelarea adresată Ministrului Educaţiei, domnului 
Remus Pricopie?   

Consider că aveţi un rol major în această relaţie, iar o astfel de sincopă atentează la cadrul democratic de 
funcţionare şi relaţionare între puterile statului. 
 Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris. 
 Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Dan Coriolan Simedru 

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

Sancţiunile aplicate beneficiarilor subvenţiilor în agricultură 
 
 Domnule Vice-Prim Ministru, 
 
 În prezent, România promovează un sistem elaborat de subvenţii agricole, susţinute financiar din fonduri 
comunitare şi de la bugetul de stat. Pentru ca să beneficieze de aceste sume, fermierii trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii; nerespectarea lor atrage după sine penalităţi care merg de la obligaţia de restituire a sumelor nelegal 
încasate şi ajungând până la eliminarea accesului la subvenţii agricole pentru mai mulţi ani. 
 În aceste condiţii, vă rog să-mi transmiteţi date cu privire la controalele organizate de Agenţia pentru Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură şi măsurile care au fost luate. Astfel: 
1.     câte verificări au fost făcute pentru anii de subvenţionare 2012 şi 2013? 
2.     câte cazuri au fost identificate şi care este cuantumul subvenţiilor ce nu vor mai fi plătite pentru că beneficiarii 
au fost excluşi de la sprijin din cauza neregulilor înregistrate, separat în sectorul vegetal şi în domeniul zootehniei? 
3.     câte cazuri au fost identificate şi care este cuantumul subvenţiilor vor trebui returnate de către beneficiari, 
separat în sectorul vegetal şi în domeniul zootehniei? 
4.     câte cazuri au fost identificate şi care este cuantumul subvenţiilor încasate nelegal, dar care nu vor trebui 
returnate, separat în sectorul vegetal şi în domeniul zootehniei? 
5.     care sunt principalele cauze care au contribuit la apariţia acestor nereguli, ce se soldează cu sancţiuni? 
  Menţionez că doresc răspuns în scris.  
 

Deputat 
Costel Şoptică 
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 Grupul parlamentar al  
Partidului Democrat – Liberal  

 
 
 

 Iniţiative legislative 
 
 
 
 
Către: 
 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, republicată, vă înaintăm alăturat, propunerea 
legislativă privind  acordarea de vouchere culturale, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României. 
  

Iniţiator 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

         Participarea la cultură constituie unul din drepturile şi libertăţile fundamentale înscrise şi în Constituţia 
României. Astfel, articolul 33 din Constituţia României prevede că”accesul la cultură este garantat, în condiţiile 
legii” şi că”libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi 
universale nu poate fi îngrădită”. Mai mult, legea fundamentală arată că statul are obligaţia de a asigura „păstrarea 
identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, 
dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume”. 

Cunoştinţele culturale reprezintă o componentă esenţială pentru dezvoltarea personală a fiecăruia şi, din acest 
motiv,  aceasta trebuie percepută ca fiind o parte importantă a dezvoltării generale a fiecăruia şi ca unul dintre 
aspectele esenţiale ale educaţiei. 

Din păcate însă, în ultimii ani, societatea românească s-a limitat doar la "cultura" aşa-zis mondenă, astfel că 
problemele cu privire la cultură, sănătate, educaţie sunt considerate chestiuni mult prea minore pentru a lua faţa 
mondenităţilor lipsite de valoare culturală. Atât timp însă cât superficialitatea va ocupa primele pagini ale jurnalelor 
de ştiri de tot felul, cultura va rămâne îngropată sub straturile artificiale ale scandalurilor şi crimelor. 

Pe lângă acest aspect,lipsa banilor face ca accesul la cultură, participarea la evenimente culturale să fie din ce 
în ce mai limitat, mai ales pentru angajaţii din sectorul bugetar, astfel că urmărirea programelor TV a ajuns să fie 
singurul eveniment cultural accesibil. 

Mai mult, potrivit unui sondaj Eurobarometru dat publicităţii de Comisia Europeană şi realizat în perioada 26 
aprilie – 14 mai 2013, aproximativ 51% dintre români au citit o carte în ultimele 12 luni, procent inferior mediei 
europene de 68%.  

Acelaşi studiu arată că aproximativ 20% dintre români au fost la cinematograf  în ultimul an, comparativ cu 
media europeană de 52%. De asemenea, doar 15% au fost la un spectacol de teatru, faţă de o medie de 28% în 
Europa. Numai 11% declară că au fost la spectacole de balet şi dans, în timp ce muzeele şi galeriile de artă au fost 
vizitate de doar 21% dintre cei interveviaţi. 
 Prin prezenta propunere legislativă dorim să oferim cadrul legal pentru şanse egale în ceea ce priveşte 
accesul la cultură al angajaţilor din sistemul bugetar,  să stimulăm creşterea gradului de acces şi de participare la 
cultură şi,  prin aceasta, promovarea valorilor naţionale ale culturii, artei şi ştiinţei, susţinerea moştenirii şi diversităţii 
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culturale, susţinerea creaţiei artistice contemporane şi stimularea dezvoltării industriilor culturale, a circulaţiei 
bunurilor culturale, inclusiv prin promovarea dialogului intercultural.   
 Având în vedere considerentele de mai sus, supunem prezenta lege spre dezbatere şi aprobare. 
 

Iniţiator 
 

Deputat  
 Claudia Boghicevici 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                         SENAT 

 
  

LEGE 
 

privind acordarea de vouchere culturale  
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 
Art. 1. Prin prezenta lege se acordă în mod gratuit un voucher cultural în vederea sprijinirii accesului la cultură pentru 
fiecare angajat din sistemul bugetar, pentru achiziţionarea sau decontarea sumelor pentru achiziţionarea de cărţi, 
bilete la evenimente culturale, respectiv spectacole de teatru, filarmonică, operă, muzee. 
 
Art. 2. (1) Cuantumul voucherului pentru fiecare angajat din sistemul bugetar este stabilit la valoarea de 0,4  ISR, 
respectiv 125 lei. 
 
(2) Valoarea prevăzută la alin (1) se actualizează şi se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata 
inflaţiei. 
 
Art. 3. (1) Suma stabilită prin acest voucher este  deductibilă şi se acordă o singură dată . 
 
Art. 4. (1) Fondurile pentru acordarea acestui voucher se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 
(2) Criteriile de întocmire, acordare şi repartizare a acestui voucher, precum şi modalitatea de tipărire a acestuia, se 
stabilesc prin ordin comun al Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Finanţelor Publice şi 
Ministerul Muncii, Familiei, Perotecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 
(3) Modalitatea prin care fiecare angajat din sistemul bugetar poate folosi suma de bani prevăzută pe voucher, pentru 
achiziţionarea sau decontarea sumelor cheltuite pentru achiziţionarea de cărţi, bilete la evenimente culturale, 
respectiv spectacole de teatru, filarmonică, operă, muzee se stabileşte prin normele de aplicare la prezenta lege. 
 
Art. 5. (1) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice, prin Inspecţia Muncii,  monitorizează şi evaluează aplicarea prevederilor prezentei legi. 
 
Art. 6. Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, 
după caz. 
 
Art. 7. În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de 
zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Art. 8. Prezenta lege intră în vigoare la 90 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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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 
 
 

 Declaraţii politice 
 

 
Construcţia variantei de ocolire Timişoara Sud -o altă minciună marca PSD 

 
Masterplanul General de Transport, este documentul care stabileşte priorităţile de infrastructură ale României 

pentru următorii 15 ani. Doar proiectele incluse în Masterplan vor putea fi finanţate din fonduri europene.Uniunea 
Europeană ne-a comunicat faptul că din 2014, dacă nu avem un Masterplan asumat, nu mai primim finanţare pentru 
transporturi. Ceea ce se aştepta Comisia Europeană şi oricine cu o minimă logică şi raţiune economică, era ca acest 
Masterplan să certifice direcţiile strategice ale României. UE se aşteptă să vadă în Masterplan toate priorităţile 
româneşti racordate la axele continentale.  

Singura finanţare certă a realizării Masterplanului este cea din partea Uniunii Europene. Finanţarea de la 
bugetul naţional nu există pentru că anul acesta Guvernul României a reuşit “performanţa” nu numai să taie 
investiţiile de la bugetul naţional, ci să taie şi co-finanţările proiectelor europene. Guvernul  României nu este în stare 
să finanţeze constant nici măcar acei 15-25% obligatorii pentru a putea primi 75-85% fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană. În acest sens, fie Guvernul României schimbă Masterplanul General de Transport cu unul care 
să aibă sens şi atunci finanţarea europeană a autostrăzilor va continua şi în 2014 – 2020, fie continuă cu Masterplanul 
anunţat şi atunci nu se întâmplă nimic.  

În calitatea mea de deputat ales în circumscripţia electorală nr. 37 Timiş am adresat încă de anul trecut o 
interpelare ministrului Dan Şova în legătură cu acest subiect. Interpelarea adresată ministrului Sova, este un 
document public aflat pe site-ul Camerei Deputaţilor înregistrat cu  nr. 276B/23.04.2013 si se referă la stadiul 
procedurilor de finanţare şi execuţie a lucrărilor de finalizare a şoselei de centură, varianta de ocolire a municipiului 
Timişoara. Citez din răspunsul primit: “precizăm că fondurile alocate în cadrul contractului de finanţare pregătirea 
pentru construcţia variantelor de ocolire Topliţa, Tuşnad, Sigişoara, Făgăraş, Huedin, Bârlad şi Timişoara Sud din 
cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013 nu include şi banii necesari pentru execuţia lucrărilor. 
În acest context execuţia variantei de ocolire Timişoara Sud va fi propusă în cadrul POS-T 2014-2020.”  

Într-o declaraţie de presă, preşedintele CJ Timiş şi al Organizaţiei Judeţene a PSD, dl.Titu Bojin a afirmat că  
Guvernul Ponta va asigura partea de co-finanţare pentru centura de sud, care leagă Calea Şagului de Calea Lugojului. 
Declaraţia preşedintelui CJ Timiş se încadrează în categoria promisiunilor electorale ale candidaţilor PSD, în acea 
perioadă dl Bojin aflându-se în campanie electorală, spunând evident ce vrea şi nu ce trebuie. Am revenit pe acest 
subiect, adresându-mă din nou Ministerului Transporturilor în data de 23.10.2014 (nr.5458A/2014) şi noului 
ministru, domnul Ioan Rus. Citez din răspunsul primit: „Până la acest moment, la nivelul Autorităţii de Management 
pentru POS-T 2007-2013 nu a fost depusă o cerere de finanţare care să vizeze construcţia variantei de ocolire 
Timişoara Sud. În Masterplanul General de Transport a fost realizată o analiză pentru identificarea potenţialelor 
proiecte pentru variante ocolitoare, care a ţinut cont de populaţia oraşelor şi de traficul de tranzit al vehiculelor grele 
şi uşoare. Această analiză nu a identificat nevoia pentru implementarea unei variante ocolitoare în partea de sud a 
oraşului Timişoara, marea parte a traficului se desfăşoară prin partea de nord, pe varianta ocolitoare care este la 
standard de autostradă. 

Răspunsul domnului ministru Rus l-am primit în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, 
şi consider că se încadrează pe deplin în categoria minciunilor Guvernului Ponta 3. Răspunsul domnului ministru este 
o dovadă clară de proastă informare, reavoinţă şi neprofesionalism. Domnul ministru Ioan Rus nu se dezminte în 
atitudine şi discurs, de colegul său de partid, domnul Titu Bojin, şi în stilul caracteristic al PSD pasează problema 
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Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, citez: „Beneficiarul eligibil în cadrul   
POS-T este CNADNR SA, societate care ar putea depune o cerere de finanţare cu privire la execuţia lucrărilor 
de construcţie a centurii Timişoara Sud. Prin urmare, vă rugăm să vă adresaţi acestei instituţii în vederea 
obţinerii informaţiilor cu vedere la acest subiect.” 

Îl informez pe domnul ministru, Ioan Rus că judeţul Timiş şi municipiul Timişoara nu se regăsesc în 
Masterplanul General de Transport. Centura de sud, centura de vest, racord la autostradă… nici urmă. Realitatea este 
că doar un sfert din centura de ocolire a municipiului Timişoara, între Calea Lugojului şi Calea Aradului a fost 
realizată. Acest tronson a fost inaugurat în perioada guvernării PDL. 

 De atunci şi până în prezent, celelalte porţiuni de centură sunt promisiuni deşarte din lungul şir de minciuni 
electorale ale guvernelor Ponta 1, 2 şi 3. 

 
Deputat 

Cornel Mircea Sămărtinean 
 

*** 
 

Rectificarea bugetară a Guvernului Ponta-ilegală, iresponsabilă şi impredictibilă 
 

 
Consiliul Fiscal a criticat  destul de dur Guvernul României pe tema rectificării bugetare, precizând că, astfel, 

se încalcă mai multe prevederi legale  care arată incapacitatea executivului de programare şi executie a bugetului, 
privind în special investitiile.  Consiliul fiscal este o instituţie independentă, înfiinţată prin legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare şi compusă din 5 membri cu experienţă în domeniul politicilor macroeconomice şi bugetare supuşi 
unor criterii stricte de eligibilitate.  

Guvernul USD condus de premierul Victor Ponta întârzie în continuare prezentarea bugetului pe 2015, deşi 
aceasta este o gravă încălcare a legii. În schimbul prezentării în Parlament a bugetului de stat pentru anul 2015, 
Guvernul Ponta a operat o a treia rectificare bugetară. Această rectificare este ilegală, încalcă legea responsabilităţii 
fiscale nr.69/2010 şi pe cea a finanţelor publice nr.500/2002, care prevăd doar două rectificări pe an. Guvernului nu îi 
sunt permise mai mult de două rectificări într-un an de zile, iar cea mai târzie rectificare poate avea loc la 30 
noiembrie. 
  Este o rectificare netransparentă şi impredictibilă făcută fără dezbateri publice şi parlamentare, fără analiză 
calitativă care să preceadă acest demers şi fără controlul democratic al Parlamentului României. Este o rectificare 
care reflectă greşelile de guvernanţă economică, lipsa de viziune şi menţine o serie de măsuri care vor afecta bugetul 
şi economia în 2015. 

Este o rectificare care taie sume importante de la Ministerul Muncii,Familiei şi Protecţiei Sociale şi de la 
Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice şi care alocă sume importante primăriilor PSD, probabil pentru 
contracte preferenţiale.  

Este o rectificare iresponsabilă, pentru că excedentul bugetar la 10 luni dă semnalul celui mai incompetent 
guvern în execuţia bugetară din ultimii 25 de ani,cu atât mai mult cu cât în primele 10 luni s-au tăiat peste 10% din 
cheltuielile publice cu investiţiile faţă de anul anterior. Guvernul USD este incapabil să investească, având în vedere 
absorbţia foarte slabă a banilor europeni, respectiv declaraţiile înalţilor demnitari ai PSD ca acţiunile DNA blochează 
investiţiile publice. Excedentul bugetar cu care se laudă premierul Victor Ponta nu se datorează unei economii care 
funcţionează şi care înregistrează progrese. România nu are proiecte majore în desfăşurare care să asigure locuri de 
muncă. 

Modul de necheltuire a banilor nu micşorează decalajul între România şi celelalte state europene, ci îl 
adânceşte şi mai tare. Concluzia este că de fapt, nu avem de a face cu un excedent real, ci cu o operaţiune contabilă la 
nivel de buget. Măsurile urgente care se impun în 2015 sunt legate de marile proiecte de infastructură, autostrăzile în 
primul rând, deblocarea fondurilor europene şi a cofinanţărilor pentru acestea. Guvernul Ponta demonstrează în 
continuare lipsă de viziune în privinţa axelor de dezvoltare economică. Astfel, ponderea veniturilor bugetare în PIB 
este de 26%, mult sub media europeană; acciza calculată la cursul de 4,74 lei/euro, taxa pe construcţii speciale şi 
acciza suplimentară de 7 eurocenţi pe litru nu au avut alt efect decât perturbarea mediului de afaceri. 
        Guvernul Ponta 3 a produs un dezastru şi la nivelul încasărilor din TVA, România situându-se pe ultimul loc în 
Europa. Guvernul Ponta 3  a dovedit un management neperformant şi în cazul   absobţiei de fonduri europene, nici 
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jumătate din sumele programate pentru absorbţie, 6,8 miliarde faţă de 14 miliarde, adică 48% din programul propus. 
Guvernul Ponta nu îşi poate acoperi incompetenţa în sprijinirea mediului de afaceri, pentru că nu are capacitatea de a 
construi politici publice coerente,care să ţintească spre dezvoltarea economică pe termen lung. Dezvoltarea 
economică nu poate fi stimulată în absenţa unor politici economice precise.  

Această a treia rectificare a Guvernului Ponta este de fapt o rectificare a acoperirii pomenilor electorale girate 
de către candidatul USD la alegerile prezidenţiale, premierul Victor Ponta, o închidere contabilă a „devalizării" 
bugetului prin mită electorală acordată înainte de alegeri, pentru contractele primarilor PSD. Domnul Ponta şi 
guvernul său sunt total rupţi de realitate şi trăiesc într-o altă lume.În românia anului 2014 oamenii o duc din ce în ce 
mai greu şi sunt din ce în ce mai agresaţi de numărul mare de taxe şi impozite, de birocraţie, de corupţie. Prin 
măsurile populiste promise în campania electorală guvernul USD măreşte pe zi ce trece contradicţia dintre nevoile 
reale ale majorităţii populaţiei şi interesele personale ale baronilor locali PSD.    Rămâne de văzut  când şi mai ales, 
cum le vor deconta. 

 
Deputat 

Vasile Gudu 
 

*** 
 

Ziua Constituţiei 
 
Ieri, 8 decembrie 2014, s-au împlinit 23 de ani de la aprobarea Constituţiei din anul 1991 după o îndelungă 

ruptură de democraţie, prin voinţa exprimată la referendumul din acel an de 8,4 milioane de cetăţeni români, marcând 
astfel instaurarea democraţiei şi a statului de drept în România şi deschiderea drumului către economia de piaţă şi 
valorile europene şi euroatlantice. Revoluţia din decembrie 1989 a însemnat o transformare radicală a întregii 
societăţi româneşti şi de aici, nevoia unui nou ansamblu de norme şi legi în jurul cărora să se organizeze noua 
societate, noul stat democratic cu toate instituţiile sale. Constituţia din 1991 a consacrat o listă impresionantă de 
drepturi fundamentale, iar revizuirea din 2003 a mers mai departe pe această cale, răspunzând cerinţelor integrării 
euro-atlantice a ţării prin perfecţionarea procesului decizional intern. 

Ideea unei legi supreme al cărei conţinut este invariabil şi care se aplică tuturor celorlalte norme legale nu 
trebuie privită ca ceva imuabil. Chiar dacă revizuirea Constituţiei este un proces anevoios şi care ridică multe 
contradicţii şi suspiciuni, nu putem trece cu vederea nici conceptul de evoluţie constitutională şi nici cel de realitate 
constituţională. Revizuirea din anul 2003 a îndreptat unele nereuşite al Constituţiei, dar trebuie să regândim periodic 
adecvarea normelor sale la realităţile societăţii româneşti. Constituţia nu este un proces finit, ci, aşa cum spunea 
Georges Clemenceau, este o “creaţie continuă” la care trebuie să contribuie toate componentele societăţii. 

Constituţia nu este un text juridic ca toate celelalte. Constituţia este modul de funcţionare al unui stat, un 
document nobil care îşi arată importanţa în viaţa de zi de zi deoarece este cea care garantează drepturile şi libertăţile 
fiecărui individ din societate. 

Constituţia reprezintă baza valorilor fundamentale de ieri, de azi şi de mâine şi este datoria Parlamentului să 
vegheze la modernizarea statului, la evoluţia instituţiilor statului, în limite constituţionale, dar, atunci când este 
nevoie să procedeze primul la adaptarea legilor faţă de noile necesităţi şi realităţi. Într-o democraţie, Parlamentul este 
instituţia esenţială prin care se exprimă voinţa poporului şi tocmai de aceea, în ceea ce priveşte revizuirea 
Constituţiei, Parlamentul trebuie să creeze un cadru democratic pentru dezbateri publice la care să aiba acces, în 
primul rând, destinatarii valorilor constituţionale. Este nevoie de unele clarificări aduse Constituţiei, mai ales când 
este vorba de raporturile constituţionale preşedinte – guvern – parlament, de aplicarea rezultatului referendumului din 
2009, de problemele legate de asumarea răspunderii de către guvern în faţa parlamentului, nevoia de a menţiona sau 
nu într-o nouă constituţie principiul subsidiarităţii, atunci când vorbim de reorganizarea administrativ-teritorială a 
României. Un alt punct ce va trebui clarificat este dacă vom introduce în textul Constituţiei limitarea deficitului 
bugetar la 3% din PIB, condiţie introdusă în Tratatul fiscal european, ratificat şi de România. Dar, mai presus de 
orice clarificări, clasa politică şi Parlamentul României trebuie să ţină cont că o Constituţie a unei ţări nu se face 
pentru sau împotriva unui om politic sau a altuia, pentru sau împotriva unui partid, se face pentru o întreagă naţiune.  

Revizuirea Constituţiei nu este doar un simplu proces legislativ, ci reprezintă consolidarea democraţiei 
constituţionale, un demers de maximă responsabilitate ce trebuie gestionat corespunzător, fără patimă politică sau 
interese de moment. Thomas Jefferson spunea: „fiecare generaţie este tot atât de independentă ca şi cea precedentă, 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2014  
săptămâna  8- 12 decembrie  2014  

 

 

63

după cum şi aceasta era faţă de cea dinaintea ei. Prin urmare, ea are, ca şi aceasta, dreptul de a alege pentru ea însăşi 
forma de guvernământ pe care o crede cea mai prielnică propriei fericiri”. Modificarea legii fundamentale  este, în 
primul rând, o ocazie  de a valorifica experienţa politică, socială, jurisprudenţială acumulată de o societate de la 
ultima Constituţie adoptată, iar semnificaţia textului trebuie să evolueze odată cu dezvoltarea societăţii. 
 

Deputat 
Ioan Oltean 

 
*** 

 
Muncitorii de la Oţelu Roşu, victimele unui premier prefăcut de stânga 

 
Stimaţi colegi,  

 
Se spune, din păcate, că fără puţină prefăcătoie nu se poate face politică. Se mai spune şi că o greşeală 

recunoscută este pe jumătate iertată.  
Iată că există însă momente în viaţă când prefăcătoria nu înseamnă doar politică, ci afectează direct vieţile a 

mii de oameni. Iar în acest context, nici măcar recunoscută, greşeala nu mai poate fi iertată. Cum ar putea muncitorii 
de la Oţelu Roşu să-i ierte pe guvernanţii care i-au ignorat pur şi simplu, care i-au tratat ca pe nişte cetăţeni de mâna a 
doua? Cum ar putea să ierte muncitorii de la Oţelu Roşu faptul că vreme de doi ani de zile ei nu există pentru 
conducătorii acestei ţări? Cum ar putea ei să ierte faptul că li se răpeşte o şansă să se îngrijească de copiii lor aşa cum 
aceştia merită? 

Prefăcătoria Guvernului Ponta, de fapt a Guvernelor Ponta, că acum suntem la al nu ştiu câtelea astfel de 
guvern, a fost că ei sunt de stânga. Cum ar putea să-i ierte tocmai muncitorii acestei ţări că le-au îngropat speranţele 
la o viaţă decentă? 

Dintre categoriile de muncitori din această ţară, puţini au fost mai reprezentativi pentru industria românească 
grea decât siderurgiştii. �i puţini au avut mai mult de suferit decât ei. Vă spun aceasta în calitate de om care a crescut 
pe lângă combinatul din Oţelu Roşu şi care şi acum locuieşte lângă oraş. Am putut fi martora nenumăratelor încercări 
de a privatiza combinatul şi am putut fi martora dramelor oţelarilor. �tiu bine ce vorbesc.  

Oţelu Roşu a fost mereu o zonă monoindustrială şi de când îşi pot aduce aminte oamenii au lucrat în 
combinatul siderurgic. Pe măsură ce timpul a trecut, ei s-au văzut victimele tranziţiei, apoi ale guvernelor care tot 
ofereau combinatul spre privatizare şi se gândeau tot mai puţin la soarta lor. Într-un final, după numeroase lupte ale 
oamenilor şi după ce au făcut tot ce ţinea de ei, activitatea la combinatul Ductil Steel Oţelu Roşu s-a închis în 
noiembrie 2012, iar salariaţii au fost disponibilizaţi în perioada mai-iunie 2013. Tot atunci drama a aproximativ 500 
de familii din Caraş-Severin a ajuns la apogeu. Combinatul a intrat în conservare, oamenii în şomaj şi în depresie. 
Una este să stai cu sabia deasupra capului, gândindu-te că s-ar putea să rămâi fără un loc de muncă şi alta este să aflii 
că de mâine nu mai ai unde să vii la serviciu. Şi cu totul alta este să vezi că alţi colegi de-ai tăi, din alte părţi ale 
României, primesc ajutor în timp ce tu, viaţa şi familia ta, sunt pur şi simplu ignorate, culmea, chiar de cei care se bat 
cu pumnul în piept pentru tine.  

Când, în anul 2012, Mechel România a început să tragă frâna de mână, a început cu întreprinderile din 
Câmpia Turzii şi Târgovişte. Angajaţii de la Oţelu Roşu i-au urmat abia la un an distanţă. Însă deşi aveau ceva în 
comun, faptul că erau concediaţi de acelaşi angajator, muncitorii se deosebeau prin faptul că unii aveau parte de 
atenţia şi sprijinul Guvernului, în timp ce alţii nu. La finalul lunii decembrie 2012, Guvernul României a cerut un 
ajutor de la Comisia Europeană în valoare de 3,571 milioane de euro din Fondul European pentru Ajustare la 
Globalizare, bani care au ajuns, într-un târziu, în anul 2014, la muncitorii care au fost disponibilizaţi de Mechel în 
Câmpia Turzii şi în Târgovişte.  

Deşi ne aşteptam ca un Guvern de stânga să trateze cu maximă atenţie şi responsabilitate soarta tuturor 
muncitorilor din această ţară, am rămas cu buza umflată şi cu un gust amar. Iar muncitorii din Oţelu Roşu au rămas 
singuri în faţa nenorocirii. Pentru ei nu s-au depus aceleaşi eforturi ca pentru cei din Câmpia Turzii sau Târgovişte. 
Nu este de înţeles de ce sub nicio formă, nici măcar politic, pentru că ambii primarii aparţineau defunctului USL. Nu 
mă pot gândi decât că Guvernul Ponta a vrut să penalizeze, poate, un judeţ care tradiţional nu vota cu PSD. Pentru că 
niciun alt motiv logic nu-mi poate veni în minte. 

Deşi siderurgiştii din Oţelu Roşu au fost ignoraţi de către Guvernul pe care îl conduce domnul Ponta, am 
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căutat să văd dacă pot beneficia şi ei de sumele de bani care vor veni în ajutorul colegilor lor mai norocoşi, pentru că 
aşa cum se ştie, siderurgiştii sunt extrem de solidari între ei. Împreună cu colegul meu Marian-Jean Marinescu am 
solicitat Comisiei Europene să ne comunice, în mod oficial, dacă fondurile obţinute de către Guvernul României, cele 
3,5 milioane euro, fonduri europene de ajustare la globalizare, pentru reconversia profesională a muncitorilor 
disponibilizaţi din cadrul Ductil Steel vizează sau nu şi muncitorii disponibilizaţi de la Oţelu Roşu. Vestea a fost cum 
nu se poate mai proastă pentru cărăşeni. În răspunsul Comisiei Europene se arată că numai lucrătorii identificaţi în 
cererea depusă de Guvern pot beneficia de măsurile de cofinanţare prin fondurile europene. Ca atare, până şi speranţa 
aceasta a fost distrusă.  

Între timp, am căutat să ridic această problemă în atenţia Guvernului, prin modalităţile care îmi stau la 
dispoziţie ca parlamentar ce provine din Caraş-Severin. Am adresat întrebări, interpelări, am căutat să îmi desfăşor 
activitatea de control parlamentar cât mai bine cu putinţă. Degeaba. Miniştrii mi-au mai răspuns, deşi unele 
răspunsuri erau atât de generale încât nu le făceau cinste pregătirii, iar altele mă îndemnau să mă îndrept tocmai spre 
Fondul European de Ajustrare la Globalizare, despre care eu tocmai întrebam. Mai trist este însă că Prim-Ministrul 
Guvernului de stânga, preşedintele PSD, Victor Ponta încă nu a răspuns demersurilor mele parlamentare.  

Fapt pentru care i-am solicitat, public, să întreprindă toate măsurile necesare pentru ca şi muncitorii de la 
Oţelu-Roşu să poată beneficia de fondurile de care au beneficiat colegii lor. Repet această solicitare şi cu această 
ocazie. Mai mult, tot eu am oferit şi o soluţie domnului Prim-Ministru, pentru a veni cu adevărat în ajutorul 
oamenilor. Am propus ca  în schimbul creanţelor pe care statul român le are faţă de această societate să se recupereze 
măcar o parte din suprafeţele de teren în Oţelu Roşu, care ar putea fi oferite potenţialilor investitori, având în vedere 
faptul că unul din motivele invocate de administraţia locală o reprezintă lipsa terenurilor pentru cei care ar dori să 
investească în oraş.   
Însă nu pot concepe cum un politician care nu mai ştie cum să poarte de grijă prin vorbe oamenilor necăjiţi, cu bună-
ştiinţă nu ridică un deget pentru a face ceva concret pentru cei cărora le plânge de milă la televizor sau în discursuri 
politice. Domnule Ponta, muncitorii României sunt reali, ei nu sunt un concept politic creat de consultanţii 
dumneavoastră. Sărăcia în România şi drama şi depresia oamenilor concediaţi sunt aspecte reale de viaţă, nu ceva ce 
credeţi dumneavoastră că a inventat mass-media care spuneţi că vi se împotrivesc.  

Spuneţi că sunteţi un om de stânga, domnule Ponta, însă modul în care vă comportaţi faţă de muncitorii de la 
Oţelu Roşu arată nu sunteţi nici măcar de stânga-caviar. Sunteţi de un populism mincinos şi oamenii vă vor pedepsi 
pentru modul în care v-aţi bătut joc de drama lor. Există o nevoie adevărată de stânga în această ţară, dar nu există 
nicio nevoie pentru un prefăcut şi un mincinos ca dumneavoastră. Cu cât veţi părăsi mai repede Palatul Victoria, cu 
atât mai bine va fi pentru muncitorii României şi pentru economia ţării. Poate aşa vor avea şi oamenii o şansă la 
demnitate şi la o viaţă mai bună măcar pentru copiii lor.   
 

Deputat 
Valeria Schelean 

 
*** 

 
Diplomaţii Români trebuie aleşi cu grijă! 

 
Onorat Prezidiu, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
După cum bine ştiţi, am susţinut în repetate rânduri nevoia reală de reformare a cabinetelor diplomatice ale 

României. Am atras atenţia ori de câte ori a fost posibil asupra necesităţii schimbării criteriilor de alegere a 
personalului diplomatic. Am militat întotdeaua pentru aplicarea principiilor democratice şi în acest domeniu. Meritele 
şi competenţele trebuie să dicteze opţiunile în zona diplomatică, şi nu numirile strict politice, nesusţinute de minime 
abilităţi!  

Dacă pentru unii dintre dumneavoastră aceste principii reprezintă simple declaraţii politice, iată că ele 
reuşesc să stârnească un adevărat scandal diplomatic.  

Cazul Sorin Vasile a adăugat încă o pată ruşinoasă la imaginea României la nivel internaţional şi sporeşte 
lista –crescândă – a eşecurilor Guvernului Ponta. Concret, în cadrul unei conferinţe din Armenia, întrebat fiind ce 
este mai important pentru România - legăturile economice cu Turcia sau imperativul moral al recunoaşterii 
genocidului armean – onoratul ambasador a răspuns printr-o serie de  stereotipuri homofobe şi antisemite. Dacă o 
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asemenea reacţie vine din partea unui ambasador, ce pretenţii mai putem avea din partea restului de personal 
diplomatic sau a celoralalţi reprezentanţi ai puterii? Nu pot să nu vă întreb, stimaţi guvernanţi, pe ce principii a fost 
numit ambasador domnul Sorin Vasile? Ce criterii au contat în favoarea acestuia? Ca şi cum întreaga situaţie nu a 
fost suficient de aberantă, diplomatul şi-a cerut scuze oficial abia după ce Ministrul de Externe a condamnat public 
afirmaţiile acestuia! 

Stimaţi colegi, prin declaraţiile ambasadorului România a devenit asociată cu ignoranţa, intoleranţa şi 
iresponsabilitatea! Acestea sunt calităţile care îi fac pe unii să fie mândri că sunt români? Sau care garantează 
numirile în diplomaţie?! 

 
Deputat 

Mircea  Lubanovici 
 

*** 
 

Inundaţiile din Răscăeţi, comuna Dâmboviţa, sunt consecinţa nepăsării autorităţilor! 
 

 Sărbătorile de iarnă i-au găsit pe locuitorii satelor Vultureanca şi Răscăeţi, din comuna Răscăeţi, judeţul 
Dâmboviţa, sub ape! Pârâurile Holboca şi Jirnov ies din matcă la fiecare ploaie serioasă, distrugând munca şi liniştea 
a peste 80 de familii. 
 Astă vară, din cauza vremii capricioase, aceşti cetăţeni s-au trezit de 5 ori sub ape, indundaţi din cauza 
indolenţei, incompetenţei şi relei voinţe a autorităţilor locale şi dâmboviţene, care nu numai că nu au prevăzut 
pericolul, dar nu au demarat niciun fel de măsură pentru sprijinirea sinistraţilor, cu excepţia transportului unor 
cisterne cu apă potabilă. 
 O altă problemă care merită discutată, în acest context, este colamatarea fântânilor şi privarea oamenilor din 
această zonă de apă potabilă, existând riscul permanent al izbucnirii unor epidemii. 
 Este limpede că atât primarul localităţii, cât şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa nu-şi înţeleg 
rolul şi rostul în administraţia publică locală, nefiind capabili, până la această oră, să identifice soluţiile tehnice şi 
resursele pentru remedierea problemei. 

Judeţul Dâmboviţa este unul extrem de vulnerabil la capitolul calamităţi naturale, având în vedere investiţiile 
neînsemnate în infrastructură şi eforturile limitate făcute de membrii Comitetului pentru situaţii de urgenţă. Vara 
trecută, s-au întregistrat nenumărate inundaţii şi alunecări de teren, care au dus la distrugerea podurilor, drumurilor şi 
a terenurilor oamenilor. Pagubele au fost evaluate, Guvernul a promis resurse, însă acestea nu au mai venit nici până 
la această oră. Iată, aşadar, că în mijlocul iernii, oamenii suferă din cauza nepăsării autorităţilor, iar munca lor este 
pur şi simplu măturată de ape. 

Inundaţiile de la Răscăeţi nu sunt, în concluzie, consecinţa vremii nefavorabile, ci a nepăsării şi neputinţei 
autorităţilor dâmboviţene, care nu sunt capabile să le asigure cetăţenilor minima siguranţă că vieţile şi munca lor nu 
vor fi distruse la primii stropi de ploaie. 
  

Deputat 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
Victor Ponta nu este o victimă! Victor Ponta este călău! 

 
Domnule Preşedinte.  
Stimaţi Colegi. 
Cu toţii am asistat la modul mincinos în care, după ce românii i-au dat o lecţie aspră, Victor Ponta încearcă să 

se căiască, cu lacrimi disimulate şi să spună că-i pare tare rău pentru modul mizerabil în care s-a comportat în ultimii 
trei ani cu românii. Târziu Victore! Târziu! Românii sunt un popor de sorginte latină şi ştiu din strămoşi că „lupus 
pilum mutat non mentem!”. În istoria recentă a României, nici un prim-ministru nu a beneficiat de un climat atât de 
favorabil: o majoritate parlamentară de peste 70%, pe care şi Emil Bobu ar fi fost invidios şi o economie stabilizată, 
relansată pe calea creşterii economice. Cea a făcut Victor Ponta cu toate acestea? Şi-a bătut joc de tot şi de toate! 
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Economia e profund dezechilibrată, reformele demarate în anii 2010-2011 şterse sau masacrate, iar standardul de 
viaţă al românilor este mai scăzut decât în plină criză economică. 

Stimaţi colegi. Românii sunt un popor milostiv şi iartă chiar şi astfel de greşeli! Le iartă, însă în 16 noiembrie 
semnalul românilor a fost că Victor Ponta nu mai trebuie lăsat să greşească. 

Dragă Victor. Am să le spun românilor doar câteva argumente pentru care nu meriţi iertarea lor! În primul 
rând românii urăsc minciuna! Şi tu continui să minţi la fel de mult ca şi înainte de 16 noiembrie! În al doilea rând, nu 
ai înţeles nimic din mesajul dat de români în turul al II-lea al alegerilor! Românii nu mai pot fi păcăliţi, nu mai pot fi 
cumpăraţi, nu mai pot fi minţiţi! Românii au înţeles că tu, în calitate de prim-ministru, ai apărat mai degrabă 
interesele companiilor străine şi ale PSD, decât interesele naţionale şi ale românilor. Nu au trecut decât două 
săptămâni de la alegeri şi Victor Ponta, cel care în anul 2012 făcea grevă parlamentară de lux şi se bătea cu cărămida 
în piept că va modifica regimul redevenţelor petroliere şi va respinge concesiunea de la Roşia Montană, astăzi 
îmbracă haina de avocat al companiilor OMV şi RMGC, împotriva românilor. Mai mult, după ce a promis munţi de 
cozonaci şi râuri de miere în întreaga sa campanie electorală, acum joacă „alba neagra” cu majoritatea promisiunilor 
electorale, pornind de la reducerea TVA la alimente şi până la abandonarea creşterii accizelor şi altor impozite şi 
taxe. Şi, de parcă nu ar fi îndeajuns, de Moş Nicolae, Victor Ponta a considerat de cuviinţă să mai transfere încă o 
dată din banii românilor către baronii locali ai PSD peste 800 milioane lei. 

Victor Ponta. Ai greşit mult şi repetat, iar o parte dintre români poate chiar au început să te ierte sau să mai 
uite din răul pe care l-ai făcut ţării tale în ultimii trei ani. Dar tu esţi mai rău decât un copil obraznic, încăpăţânându-te 
să greşeşti şi să minţi în continuare. Mai grav este că greşelile tale nu sunt plătite de tine, ci de românii, tot mai săraci 
de când guvernezi tu. Pentru aceasta, îţi sugerez să-ţi strângi lucrurile de la Palatul Victoria pentru că până în 
primăvară românii te vor scoate nu numai din funcţia la înălţimea căreia nu te-ai ridicat, ci te vor azvârli definitiv din 
politică! Vă mulţumesc, 

Deputat  
Ioan Balan 

 
*** 

Românii, agricultorii şi producătorii de medicamente sunt buni de plată pentru statul român, dar companiile 
petroliere sunt păsuite cu încă un an 

 
 
  Stimaţi colegi, 

Semnalez 4 anomalii ale unei politici fiscale incoerente, croită în detrimentul românilor, care impun un 
răspuns ferm din partea Guvernului României, indiferent de culoarea lui politică: 

1. România încasează anual la buget cu circa 50 milioane euro mai mult din taxa clawback pe medicamente 
(circa 330 milioane euro) decât din redevenţele aplicate la petrol si gaze (sub 280 milioane euro). 

La aplicarea taxei clawback producătorilor de medicamente pentru a contribui la finanţarea sistemului public 
de sănătate, industria farmaceutică a ameninţat cu „moartea industriei”. În realitate, industria creşte an de an în 
România. Acum asistăm la acelaşi gen de „avertismente” din partea producătorilor de petrol şi gaze şi reuşesc să 
blocheze creşterea redevenţelor într-un stat condus slab de Ponta-Petrescu-Nicolescu. 

2. România încasează anual la buget cu peste 15 milioane euro mai mult din taxa pe cladirile speciale (o 
anomalie de taxă pe echipamentele de producţie care nu ar trebui să existe) decât din redevenţele aplicate la petrol şi 
gaze. 

De pildă, dacă statul român ar recupera prejudiciul estimat de procurori la Lukoil din evaziune fiscală, 
bugetul ar beneficia de o sumă echivalentă cu taxele colectate din redevenţa de petrol şi gaze într-un an. Câte astfel 
de oportunităţi ratate mai sunt din evaziunea fiscală estimata la 16% din PIB? 

3. Romania estimează în acest an că va încasa la buget din impozitul pe normele de venit aplicate 
agricultorilor cu peste 13 milioane euro mai mult decât din taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale. 

Cumulând taxa specială din exploatarea resurselor naturale cu taxa pe venituri suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale obţinem venituri estimate la buget de sub 100 
milioane euro, de două ori mai mult decât impozitul pe venitul agricultorilor. 
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4. România a încasat din rovignetă, taxe de pod şi taxe de autostradă sume de aproape 5 ori mai mari decât 
din redevenţele aplicate la petrol şi gaze. Românii sunt buni de plată pentru statul român, companiile petroliere sunt 
păsuite cu încă un an, după alţi zece. 

Mulţumesc. 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Legea bonelor – o lege necesară pentru familiile din România 
 

Stimaţi colegi, 
 

O lege în ceea ce priveşte exercitarea profesie de bonă era o necesitate de mult timp şi mă bucur că după 
dezbateri intense la Comisia pentru muncă şi protecţie socială  am reuşit să ajungem la un consens şi am promovat pe 
plen un proiect ce a primit vot de adoptare din partea tuturor parlamentarilor.  

Stimaţi colegi, 
Mă bucur să văd că atunci când vorbim de legi care răspund unei nevoi din societate interesele de partid şi 

orgoliile personale au fost  lăsate deoparte şi iată că astfel am putut  obţine reglementări clare şi ferme pe o temă 
foarte sensibilă. Din păcate în ultimii ani am tot văzut relatări în media sau ale unor părinţi disperaţi referitoare la 
cazuri de persoane angajate pentru îngrijirea copiilor, dar care se dovedeau nepotrivite din punct de vedere moral sau 
profesional. 

Legea pe care am adoptat-o  în Parlament vine cu o serie de prevederi foarte clare în ceea ce priveşte 
calităţile şi calificările necesare pentru o bonă, inclusiv absenţa antecedentelor penale şi certificate medicale şi 
psihologice care să ateste că sunt apte. Foarte importantă este şi reglementarea cadrului contractual în care îşi 
desfăşoară activitatea o bonă: prin contract individual de muncă sau prin contract de prestări servicii cu o persoană 
fizică autorizată. Aceste contracte vor fi însoţite de un plan de activităţi pe care îl propune respectiva persoană 
angajată pentru îngrijirea copilului, fiind astfel un angajament al ei clar în ceea ce priveşte programul pe care îl va 
avea cu copilul. Bona este obligată să ofere cel puţin servicii de îngrijire şi supraveghere, hrănire, acordarea primului 
ajutor, activităţi recreative şi educaţionale. 

Stimaţi colegi, 
Legea bonelor este un pas înainte pentru dezvoltarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, iar în ceea ce priveşte 
creşterea şi îngrijirea copiilor ştim cu toţii care sunt deficienţele sistemului. Este o lege care are în prim-plan 
asigurarea siguranţei copiilor noştri şi calitatea morală şi profesională a persoanelor în care trebuie să avem încredere 
să îi lăsăm. Sper ca prin aceste reglementări părinţii să găsească un sprijin pentru găsirea celei mai potrivite persoane 
care să aibă grijă de copiii lor. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Necesitatea unui cadrul legislativ clar şi transparent în domeniul asigurărilor  

 
Stimaţi colegi, 

 
Nu există o legislaţie clară de aplicare a normelor asigurarilor auto, fiecare societate privată este liberă să 

impună preţurile şi regulile după bunul plac, iar responsabilii din ASF încaseaza salarii grase din comisioanele pieţei 
incoerent reglementate. Românii plătesc.  

Pentru a asigura coerenţa este necesar un sistem de reguli de bază, clare şi transparente! 
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În cadrul Comisiei de Buget, Finanţe şi Bănci  s-a cerut  şi s-a votat cu unanimitate de voturi în audierea 
preşedintelui ASF şi a responsabililor cu supravegherea pieţei de asigurări în cazul anomaliilor semnalate în creşterea 
preţurilor la poliţele RCA. 
În guvernarea Ponta populaţia este din ce în ce mai sărăcită şi află cu surprindere că are de plătit în fiecare an mai 
mult, iar pentru recuperarea daunelor au de gestionat bariere nejustificate. Oamenii trebuie să ştie de ce dau 
respectivii bani pentru asigurarea auto. 

Tinerii, în mod particular, plătesc pentru asigurarea RCA de 5 ori mai mult decât un adult, decalaj mult mai 
mare în România decât în alte state europene cu pieţe financiare şi de asigurări mai dezvoltate.  

Nemulţumirea oamenilor este întemeiată pentru că aceste asigurări se scumpesc mult peste nivelul de 
suportabilitate al românilor. 

Stimaţi colegi, 
Mai mult, această scumpire nu pare a avea o bază reală iar ASF dă din nou dovadă de lipsă de transparenţă. 

Deşi prin comasarea tuturor instituţiilor de supraveghere în domeniul asigurărilor trebuia să se înfiinţeze o instituţie 
modernă, capabilă să supravegheze piaţa financiară şi să protejeze interesele românilor, ASF s-a dovedit în ultimii 2 
ani doar un mamut instituţional, incapabil de comunicare eficientă şi acoperiş bănos pentru tot felul de politruci care 
au găsit în ASF sinecura perfectă. 

Stimaţi colegi, 
Pentru coerenţă este nevoie de un sistem de reguli de bază, clare şi transparente, stabilite de ASF. Aceste 

norme nu trebuie să fie complicate sau inventate în bunul stil românesc, ci se pot prelua din buna practică europeană 
şi adaptate pentru piaţa din România, respectând directiva europeană în materie. Condiţia este să avem profesionişti 
responsabili, voinţă şi respect faţă de cetăţeni.   

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Incompetenţa Guvernării Ponta în domeniul energetic 

 
Stimaţi colegi, 
Sectorul energetic este printre domeniile economiei româneşti care poate aduce cea mai mare valoare 

adăugată şi care ne poate plasa ca ţară în poziţia de hub energetic al Europei, aşa cum o confirmă şi analiza 
EuroNews de săptămâna trecută.  

Din păcate, ce vedem în guvernarea Ponta este doar incompetenţă crasă în gestionarea acestui domeniu şi în 
fructificarea acestui extraordinar potenţial. 

Este inadmisibil ca abia în ceasul al doisprezecelea, cu mai puţin de o lună înainte de expirarea termenului de 
10 ani pentru renegocierea redevenţelor aferente dosarului de privatizare Petrom, guvernanţii să analizeze 
oportunitatea modificării acestor redevenţe.  

Este inadmisibil ca doar cu o lună înainte de intrarea în vigoare a termenului pentru liberalizarea preţului la 
gaze pentru IMM-uri şi consumatori industriali (inclusiv CET-uri), guvernanţii să se trezească din somn şi să notifice 
fără succes Comisia Europeană pentru amânarea acestui termen.  

Este inadmisibil ca abia după 1 an şi jumătate de la oficializarea eşecului Nabucco guvernanţii PSD să vine 
în fine cu o nouă strategie energetică pe care să o lanseze în dezbatere publică. Acesta este tabloul indolenţei şi 
amatorismului PSD în gestionarea sectorului energetic, iar problema redevenţelor este doar vârful aisbergului. 

Stimaţi colegi, 
Din neglijenţa Guvernului, nivelul redevenţelor în 2015 rămâne unul dintre cele mai scăzute din lume, o 

situaţie extrem de păguboasă pentru statul român. Ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov, a anunţat că în anul 
2015 redevenţele petroliere vor rămâne la acelaşi nivel ca în ultimii 10 ani, adică între 3,5 şi 13,5%, în funcţie de 
tipul de zăcământ. În medie, redevenţa aplicată la petrol este de circa 7%. Acest nivel al redevenţelor este unul dintre 
cele mai scăzute din lume mai ales dacă luăm în calcul valoarea veniturilor din redevenţe de circa 180 milioane de 
euro raportată la valoarea producţiei de petrol extrasă.  
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Guvernul a făcut însă o mare eroare prin neînceperea din timp a negocierilor cu OMV Petrom în vederea 
stabilirii unui alt nivel al redevenţelor, eroare pentru care costurile se măsoară în sute de milioane de euro. 

Astfel, în mod evident, nu se putea da în luna decembrie o Ordonanţă de Urgenţă care să modifice valoarea 
redevenţelor, ce ar fi însemnat decredibilizarea României în faţa investitorilor şi burselor din toată lumea, 
însă varianta aleasă, aceea a menţinerii lor la acelaşi nivel şi în 2015 este o soluţie fundamental păguboasă pentru 
statul român. 

Stimaţi colegi, 
Ca principal partid de opoziţie, cheamăm toate partidele parlamentare la o dezbatere tehnică pentru corelarea 

sistemului general de impozite cu nivelul redevenţei şi cu impozitele speciale pe hidrocarburi. 
Petrolul este o sursă importantă de venituri din investiţii, taxe, impozite şi redevenţe pentru state dezvoltate, cum ar fi 
Marea Britanie, Norvegia, Rusia sau Brazilia, aceste sume fiind de fapt parte din baza pe care aceste ţări şi-au 
construit prosperitatea. 

Oare România îşi permite să renunţe chiar şi la 100 milioane de euro pe care îi putea obţine suplimentar în 
2015? Şi asta după ce prin semnătura premierului Ponta România a pierdut deja 200 de milioane de euro din contul 
datoriei Rompetrol faţă de statul român. 

Vă mulţumesc. 
 

 
Deputat  

Claudia Boghicevici 
 

*** 
 

Blocarea redevenţelor este adevarata calomnie la adresa românilor 
 

Stimaţi colegi, 
E o calomnie acuza că nu se va renegocia partea din preţul de exploatare al petrolului care revine statului 

român? Orice zi care trece din luna decembrie, când s-au împlinit zece ani de la contractul făcut de guvernul Adrian 
Nastase pentru vânzarea petrolului românesc şi când am ajuns la termenul când trebuie renegociată redevenţa pentru 
statul român este un adevăr trist, nu o calomnie. Este o parte din adevărul că guvernarea PSD, a unor miniştri - 
„staruri” pe modelul comunicaţional Ponta - este o insultă şi o calomnie. Ambele la adresa noastră, a tuturor, orice 
orientare politică sau economică am avea. 

Oare România îşi permite să renunţe chiar şi la 100 milioane de euro pe care îi putea obţine suplimentar în 
2015? Din neglijenţa, rea-voinţa sau trădarea Guvernului, nivelul redevenţelor în 2015 rămâne unul dintre cele mai 
scăzute din lume, o situaţie extrem de păguboasă pentru statul român, o calomnia la adresa românilor. Petrolul este o 
sursă importantă de venituri din investiţii, taxe, impozite şi redevenţe pentru state dezvoltate, cum ar fi Marea 
Britanie, Norvegia, Rusia sau Brazilia, aceste sume fiind de fapt parte din baza pe care aceste ţări şi-au construit 
prosperitatea. 

Avem posibilitatea ca prin negociere transparentă, parteneriat şi determinare să fim un partener respectat 
pentru marii investitori ai lumii, de care avem atâta nevoie, iar acest gen de concesii nu sunt de natură să ne 
poziţioneze superior în ierarhia ţărilor atractive pentru investiţii, pentru că predictibilitatea, respectiv lipsa ei, sunt 
atribute ce contează enorm în analiza de ţară a oricărui investitor. 
 Invităm Ministerul de Finanţe ca măcar acum, în al doisprezecelea ceas, să ia măsuri urgente, în condiţii de 
maximă transparenţă, negocierile pentru modificarea redevenţelor la hidrocarburi, la un nivel care să permită 
suplimentarea justificată a veniturilor bugetare. 

Maniera autodistructivă de a conduce a Guvernului a atins o culme şi mai înaltă a absurdului. Ministrul 
Nicolescu se detaşează total de „lumea reală” a politicii şi a economiei, one-man-show, ca un superstar din showbiz, 
atacând perfect omogen pe toţi cei care nu sunt de acord cu el, inclusiv pe Iulian Iancu de la PSD.  
 o insultă preţul la gaze pentru domnul ministru? Da, este de mult o insultă personală pentru fiecare dintre cetăţenii 
ţării. 

Cred că domnul Nicolescu tocmai şi-a anunţat demisia din funcţia de ministru delegat pentru energie. Când 
preţul gazelor creşte pentru agenţii economici de la 1 ianuarie, scumpirile merg în lanţ, evident, la bunurile şi 
serviciile consumate de români. Aşadar, sunt plătite tot de către populaţie. Îl citez: „Am încercat să-i conving pe cei 
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de la Comisia Europeană să accepte o perioadă suplimentară în care să ne pregătim mai bine piaţa, să fie mai are 
lichiditate, să fie mai mare transparenţă, (...) cu un preţ clar de referinţă în piaţă. Şi vă pot spune că nu am reuşit să îi 
conving.” Iată dovada propriilor sale declaraţii din 27 noiembrie: http://realitatea.mobi/1579751. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat  
Andreea Maria Paul 

 
***  

România a intrat în cutia neagră instituţionalizată a lobby-ului. Machiavelli în România? 

 
România a intrat în cutia neagră instituţionalizată a lobby-ului. 

Cum? Aplicând strategia „uşilor turnante”, semnalată în lucrarea „Machiavelli in Brussels”, prin care persoane 
plătite bine de companii puternice să le promoveze interesele în interiorul autorităţilor publice, devin ele însele 
decidenţi publici. Este cazul flagrant al PR-istului OMV Petrom, Răzvan Nicolescu, care este numit din aceasta 
funcţie, de către premierul Ponta, direct ministru al energiei. 
Când? Exact în perioada în care expiră clauza celor 10 ani negociaţi de Năstase în care nu se pot modifica 
redevenţele la petrol şi gaze. Exact atunci când se impun decizii vitale pentru România următorilor zece ani cu 
impact major asupra companiei: renegocierea sistemului fiscal. 
Rezultatul? Amânarea blocării redevenţelor cu încă un an, dupa alţi zece, deşi Guvernul Ponta a promis la sfârşitul 
acestui an un nou sistem fiscal pentru hidrocarburi. Operaţiunea a fost săvârşita printr-o ordonanţă de urgenţă şi nu a 
fost rezultatul niciunei dezbateri publice sau parlamentare cu argumente tehnice pe fond. 

De pildă, în Franţa este o prevedere clară în Codul Penal care interzice acest gen de transferuri al decidenţilor 
din companiile private spre administraţia publică şi invers în acelaşi domeniu, fără o perioadă intermediară de 
minimum 3 ani. Altfel, nu se ştie clar interesele cui le apară. De ce? Contactele personale şi informaţiile din interior 
sunt ingrediente esenţiale ale jocului eficient, dar murdar în acest caz, al lobby-ului. 
Detalii despre cutia neagră a lobby-ului european găsiţi citind această carte: 
http://books.google.ro/books/about/Machiavelli_in_Brussels.html?id=wgVf0E9ExdoC&redir_esc=y 

Vă mulţumesc. 
Deputat  

Andreea Maria Paul 

*** 

 
Ce trebuie schimbat în Constituţie după 23 de ani 

 
Onorat Prezidiu, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Am sărbătorit ieri, 8 decembrie, 23 de ani de la adoptarea primei Constituţii de după înlăturarea sistemului 

comunist. Cred cu tărie că este mai mult decât necesar să discutăm cu seriozitate despre modernizarea legii 
fundamentale a statului român. În timp ce, fără îndoială, susţinem valorile şi principiile de bază, consider că sunt o 
serie de puncte în care Constituţia României trebuie schimbată fundamental.  

Unul dintre subiectele ce trebuie dezbătute urgent vizează, stimaţi colegi, imunitatea parlamentară. După cum 
bine ştiţi, această problemă revine în discuţia publică ori de câte ori Parlamentul este chemat să încuviinţeze 
percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unui coleg parlamentar. Doresc pe această cale să susţin public oportunitatea 
îndepărtării acestei atribuţii din sarcinile corpului legislativ!  

Consider că imunitatea parlamentară trebuie redusă la voturile şi declaraţiile politice şi nu să devină o piedică 
în desfăşurarea actelor de justiţie! Tocmai din cazua unor astfel de privilegii, corpul legislativ are una dintre cele mai 
scăzute rate de încredere, parlamentarii fiind asociaţi deseori cu corupţia şi protejarea corupţilor! 
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Ştim cu toţii cât de mult cântăresc voturile din Parlament în cadrul Mecanismului de Verificare şi Cooperare, 
imunitatea parlamentară extinsă aducându-ne nenumărate critici din partea Comisiei Europene. Instituţia 
Parlamentului nu poate fi rămâne asociată cu expresia – deja celebră – de “grup infracţional organizat”!  

Ţine de datoria noastră, de respectul faţă de statul de drept, de o justiţie puternică, de dorinţa unei clase 
politice curate, să îndepărtăm orice suspiciune de protejare a altor interese decât cele ale cetăţenilor! Suntem obligaţi, 
aşadar, să limităm imunitatea parlamentară strict la comportamentul politic şi să reformăm Constituţia în acest sens!   

                                                                                               
Deputat 

Mircea  Lubanovici 
 

*** 
 

Tabloul ineficienţei economice a guvernării PSD 
 

Onorat Prezidiu, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Prin declaraţia de astăzi doresc să vă aduc în atenţie problema absorbţiei fondurilor europene. Cunoaştem cu 

toţii declaraţiile repetate ale premierului şi ale miniştrilor privind creşterea economică excepţională şi rata 
excepţională a atragerii banilor europeni. Cu toate acestea, realitatea contrazice încă o dată afirmaţiile puterii! 

Stimaţi colegi, nu am uitat cum ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, şi-a asumat, în mod 
public, un target de 50% în privinţa ratei de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune pentru anul 2013. 
Aproape un an mai târziu, acest obiectiv nu a fost încă atins! Astfel, la sfârşitul lunii noiembrie, ţara noastră a atras 
44,68% din suma alocată. Iar argumentul, onoraţi guvernanţi, conform căruia procentul e oricum mai ridicat faţă de 
anii trecuţi, nu stă în picioare având în vedere numeroasele dosare de corupţie care ies la suprafaţă privind accesarea 
fondurilor europene în timpul mandatelor dumneavoastră!  

Ca şi în cazul inventivităţii Guvernului în a atrage bani la bugetul de stat, şi în acest domeniu metodele sunt 
din cele mai diverse, variind de la trucarea licitaţiilor publice, la decontarea unor lucrări fictive sau obţinerea de 
fonduri de către firme nou înfiinţate, folosind de multe ori proiecte aproape identice, cu aceiaşi consultanţi şi 
furnizori. Să ne mai mire că asociaţii acestor organizaţii sunt în strânsă legătură cu baronii locali sau cu mogulii 
naţionali? 

Să mai adaug că în luna noiembrie 2014 în România s-au atras 1,1% din suma alocată? Cu alte cuvinte, 
Guvernul, în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale, a ignorat complet treburile ţării pentru că, nu-i aşa?, 
prioritatea Guvernului a fost câştigarea fotoliului prezidenţial!  

Concret, Programul Operaţional Regional administrat de Ministerul Dezvoltării Regionale nu a avut niciun 
progres în luna trecută, aceeaşi situaţie întâlnindu-se şi la Programul Operaţional Sectorial Transport din cadrul 
Ministerului Transporturilor sau Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice din cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene. Trebuie să recunoaştem că în toate aceste domenii performanţa României este 
extrem de ridicată aşa încât înţelegem cu uşurinţă de ce fondurile europene nu mai sunt necesare. 

Lăsând ironia la o parte, acesta este, stimaţi colegi, tabloul eficienţei guvernării PSD!  
 

Deputat 
Mircea  Lubanovici 

 
*** 

 
Ministrul Educaţiei a atins cota de jos a meschinăriei politice! 

 
Cât de meschin poate să fie ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, ca după doi ani şi jumătate de mandat să 

dea vina pentru lipsa sălilor de sport din şcoli pe vechea guvernare, pe faptul că odată cu introducerea clasei 
pregătitoare s-au desfiinţat sălile de sport şi laboratoarele din şcoli! 
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Împrospătez memoria ministrului Remus Pricopie cu amănuntul că doar într-un singur an s-a suprapus clasa 

pregătitoare cu clasa I şi numai atunci a existat o aglomerare a şcolilor. Însă acel an a trecut, iar ministrul Pricopie a 
fost preocupat cu urmărirea câştigătorilor la licitaţii în loc să rezolve problemele de infrastructură şcolară. 

Aşadar, solicit ministrului Pricopie să nu mai caute false argumente şi să dispună urgentarea anchetei în cazul 
accidentului de la Şcoala ‘I.G.Duca’ din Capitală, să se ocupe de identificarea responsabililor exact acolo unde este 
cazul şi de rezolvarea problemelor din şcolile care se află în situaţii similare. 

Nu este normal ca o elevă să se accidenteze în timpul orei de sport! Nu este normal să avem şcoli fără săli de 
sport! Nu este normal să avem un ministru care foloseşte un discurs politicianist ieftin pentru un accident dintr-o 
şcoală. Doi ani şi jumătate de mandat ai PSD şi ai ministrului Pricopie au însemnat indiferenţă crasă faţă de 
problemele din şcoala românească. 

 
Deputat 

Raluca Turcan 
 

*** 
 

 
A treia rectificare bugetară făcută de Guvernul Ponta arată incapacitatea executivului de a cheltui 

banii pentru investiţii! 
 
 
Această rectificare bugetară este ilegală! Este o rectificare care reflectă greşelile de guvernanţă economică şi 

lipsa de viziune. Victor Ponta taie bani de la ministerele care se ocupă de muncă şi dezvoltare, în favoarea alocării 
banilor către primăriile PSD. Este o rectificare doar pentru acoperirea mitei electorale, la care a făcut parte premierul 
Ponta. 
Nu este o rectificare bugetară, ci un ”favor”pentru baronii PSD. După ce l-au susţinut în campania falimentară, acum 
cer ce li se cuvine! Rectificările pozitive se fac doar atunci când are loc o creştere economică, în urma unor politici 
publice eficiente! 

În acest moment, nu avem de-a face cu un excedent real, ci cu o operaţiune contabilă la nivel de buget. 
Investiţiile publice pe primele 10 luni ale anului 2014 reprezintă doar 53% din prevederile bugetare, adică sunt mai 
mici cu 2,7 mld lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Aceşti bani vor fi redirecţionaţi către ”îndatoririle” de 
campanie ale premierului Ponta! 

În plus, Guvernul Ponta a pregătit o nouă surpriză pentru toţi românii pentru anul viitor: acciza va fi calculată 
la cursul de 4,74 lei/euro. 

Este revoltător faptul că toţi românii trebuie să plătească pentru incompetenţa Guvernului Ponta. De ce să nu 
meargă banii către investiţii, către şcoli, spitale, autostrăzi, şi să meargă la ”sponsorii” PSD? 

PSD-ul continuă să stopeze dezvoltarea economică a României. Solicit copilotului Ponta să ia piciorul de pe 
frână şi să dea economia ţării pe mâna specialiştilor, nu a unor amatori. 

 
Deputat 

Raluca Turcan 
 

*** 
 

Lupta împotriva corupţiei înseamnă lupta pentru o viaţă mai bună pentru fiecare roman! 
 

Dezvoltarea economică şi socială a României stă de 25 de ani, în umbra corupţiei şi a ineficienţei. Din 
nefericire, şi în acest an, un studiu realizat de Transparency International plasează România pe ultimele locuri în 
Europa. Ţara noastră este percepută, în continuare, cu un nivel al corupţiei foarte ridicat.  

Speranţa mea pentru următorii 10 ani este să spulberăm această percepţie, să avem o administraţie publică 
eficientă, profesionistă, să respectăm Statul de Drept şi să construim o societate civilă mai puternică. Un stat eficient 
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economic şi social - este un stat cu legi clare, un stat în care cetăţenii sunt trataţi egal, corect şi pot duce o viaţă 
decentă. Lupta împotriva corupţiei înseamnă lupta pentru o viaţă mai bună pentru fiecare roman! 

 
Deputat 

Raluca Turcan 
 

*** 
 
 
 

 Interpelări 
 
 
 
Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
De către :  deputat Raluca Turcan  
Obiectul interpelării: Stadiul obţinerii avizului privind modificarea datelor de identificare ale bunurilor 
înscrise în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuca, atestat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 978/2002 
 

Stimată Doamnă Ministru, 
Vă aduc la cunoştinţă faptul că, Consiliul Local al Comunei Păuca, judeţul Sibiu, a adoptat, în şedinţa din data 

de 23.09.2014, Hotărârile nr. 89, 90 şi 92, privind modificarea datelor de identificare ale bunurilor înscrise la poziţiile 
nr. 89, 105 şi 113 în invetarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuca,  atestat prin HG nr. 
978/2002.  

Modificarea poziţiilor din inventarul domeniului public al comunei Păuca a fost necesară, având în vedere 
următoarele: 
- La poziţia nr. 113 este înscris terenul atestat la domeniul public al comunei Păuca prin HG nr. 301/2007 pentru 
modificarea şi completarea HG nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al jud. Sibiu, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu, pe acest teren fiind construită �coala primară – clasele I-IV, sat 
Presaca, comuna Păuca, bun imobil identificat în CF Păuca nr. 100320; 
- La poziţia nr. 89 este înscris terenul atestat la domeniul public al comunei Păuca prin HG nr. 978/2002, pe acest 
teren fiind edificat noul sediu al Primăriei comunei Păuca, bun imobil identificat în CF Păuca nr. 100402; 
- La poziţia nr. 105 este înscris Corpul III al Scolii Generale Păuca, atestat la domeniul public al comunei Păuca prin 
HG nr. 978/2002, acesta fiind reclădit a rezultat un nou edificiu pentru Şcoala Primară- clasele I-IV, sat Păuca, 
identificat în CF Păuca nr. 100252. 
 Creşterea numărului de elevi şcolarizaţi în satul Păuca a determinat realizarea investiţiei de mansardare a 
şcolii cu clasele I-IV, sat Păuca, comuna Păuca, judeţul Sibiu. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii, 
Consiliul Local al comunei Păuca a făcut demersuri pentru obţinerea finanţării necesare prin Programul Opreaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională constinuă. 
 Prin prisma faptului că proiectele de investiţii finanţate prin fonduri europene sunt prioritare,  vă rog să 
evaluaţi promovarea cu celeritate a avizului din partea dumneavoastră pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea 
Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Sibiu. 

Vă solicit un răspuns în scris. 
Vă mulţumesc! 

 
 

*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Începutul anului şcolar fără manuale 
 

Dat fiind faptul că nu am primit niciun răspuns la întrebarea „Începutul anului şcolar fără manuale”, depusă 
în data de 24 august 2014, v-o retrimit.   

Întrebarea depusă se găseşte la adresa: http://www.cdep.ro/interpel/2014/i5017A.pdf  
Domnule ministru, 
Supun atenţiei dumneavoastră problema gravă cu care se confruntă elevii din clasele  a-I-a şi a-II-a. Aceştia 

nu vor avea nici anul acesta mult promisele manuale. Mai mult, elevii nu pot folosi nici manualele vechi deoarece s-a 
schimbat programa. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să îmi comunicaţi: 
1. Care sunt măsurile pe care le-aţi dispus pentru urgentarea aprovizionării şcolilor cu manuale având în vedere 
că deja au început începe cursurile?  
2. În cât timp estimaţi că elevii vor avea manualele necesare? 

Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate. 
Vă mulţumesc, 

 
Deputat  

Andreea Maria Paul 
  

*** 
 
Adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne 

   domnului  Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Inundaţii în comuna Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa 
 

Domnule Ministru, 
 
 Ploile abundente din ultima perioadă au dus la inundaţii masive în comuna Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa. 
Pentru a 5-a oară numai în acest an, 80 de gospodării şi 12 fântâni s-au aflat sub ape, după câteva zile de precipitaţii, 
iar oamenii sunt pur şi simplu izolaţi. În lipsa unei infrastructuri necesare, pârâurile Holboca şi Jirnov ies din matcă la 
fiecare ploaie abundentă. 
 În ciuda faptului că s-au confruntat cu aceste grave probleme încă de acum câteva luni, autorităţile locale şi 
judeţene nu au întreprins demersurile necesare pentru prevenirea calamităţilor, mulţumindu-se să ducă cisterne cu apă 
potabilă, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, către sinistraţi. În concluzie, situaţia pe fond nu a fost 
niciodată rezolvată şi nici nu există perspective în acest sens. 
  Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări: 
1. Ce soluţii tehnice au fost identificate pentru prevenirea inundaţiilor în comuna Răscăeţi din judeţul 
Dâmboviţa? 
2. Când vor fi repartizate sumele necesare pentru rezolvarea pe fond a problemei? 

Cu stimă,                                                                         

Deputat 

Iulian Vladu 
 

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

Proiecte de dezvoltare regională pentru Regiunea Nord-Est 
 

 
Domnule Ministru, 
 
Având în vedere faptul că pachetul de proiecte legislative pe care l-aţi asumat inţial, cu privire la reforma 

administraţiei locale, care cuprindea atât procesul de descentralizare, cât şi pe cel de reoganizare administrativă, a 
fost amânat indefinit în timp, actuala structură administrativă şi actualele regiuni de dezvoltare vor reprezenta baza 
pentru atragerea şi utilizarea fondurilor europene nerambursabile pentru exerciţiul 2014-2020. Pentru că în 
portofoliul dumneavoastră se află şi componenta dezvoltare regională, ţin să vă precizez că Regiunea Nord-Est nu a 
reprezentat unul dintre cei mai importanţi beneficiari ai fondurilor de dezvoltare regională în ultimii trei ani. În 
condiţiile în care ne pregătim pentru a accesa noile fonduri europene, vă rog, domnule Ministru, să aduceţi câteva 
precizări: 
‐ ce proiecte importante de modernizare a infrastructurii preconizaţi pentru Regiunea Nord-Est în următorul 
exerciţiu bugetar european? 
‐ ce axe de finanţare veţi prioritiza, în scopul creşterii PIB/locuitor în această regiune a ţării şi în scopul 
creării unui mediu mult mai atractiv pentru investiţiile străine directe? 
‐ având în vedere că principalii beneficiari ai fondurilor de dezvoltare regională sunt administraţiile publice, 
vă rog să precizaţi ce măsuri aţi întreprins pentru ca acestea să performeze în accesarea fondurilor europene? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie, 
 

Deputat 
Ioan Balan 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul Economiei 
        doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice     
                domnului  Nicolae Minea, Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului  

   
 

Restituirile pentru păgubiţii FNI 
 

Domnule Ministru,  
Doamna Ministru, 
Domnule Preşedinte, 

 
Supun atenţiei dumneavoastră situaţia deosebit de gravă care mi-a fost adusă la cunoştinţă printr-o petiţie la 

cabinetul parlamentar din Negreşti Oaş de către domnul Ion Grama, reprezentantul păgubiţilor FNI din judeţul Satu 
Mare, domiciliat în Satu Mare, B-dul Sănătăţii, Bl. K 18, ap. 6. Păgubiţii FNI au făcut toate demersurile necesare în 
vederea recuperării unor sume investite la FNI în anii 2000, dar până în acest moment nu s-a restituit niciun ban. 
Toate cele peste 5000 de persoane păgubite au urmat paşii legali pentru obţinerea despăgubirilor, aşa cum indică  
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. 
             Dat fiind cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Când încep restituirile pentru păgubiţii FNI ? 
2. Câţi păgubiţi FNI sunt la nivel naţional? Câţi dintre aceştia au fost până în acest moment despăgubiţi ? 
3. La ce sumă se ridică valoarea pagubelor FNI ? 
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Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată, adresat atât Parlamentului României, cât şi direct 
petentului la adresa mai sus menţionată. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată domnul  Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
                domnului Remus Pricopie , ministrul Educaţiei Naţionale 
  
 

Pericolul la care sunt supuşi copii din comuna Odoreu, judeţul Satu Mare 
 
Domnilor Miniştri, 
Dat fiind faptul că nu am primit niciun răspuns la întrebarea „Pericolul la care sunt supuşi copii din comuna 

Odoreu, judeţul Satu Mare”, depusă în data de 28 octombrie 2014, v-o retrimit.  Întrebarea depusă se găseşte la 
adresa: http://www.cdep.ro/interpel/2014/i5467A.pdf  

Astfel, vă semnalez pericolul la care sunt supuşi elevii din comuna Odoreu, judeţul Satu Mare. În luna 
ianuarie 2014, zeci de copii s-au intoxicat cu laptele primit la şcoală, produs de firma SC Simultan SRL din judeţul 
Timiş. La momentul respectiv Consiliul Judeţean a suspendat contractul cu firma din Timiş. Însă, de la data de 16 
octombrie a.c, sanătatea copiilor este pusă din nou în pericol. Aceştia primesc în continuare lapte de la SC Simultan 
SRL, deşi licitaţia a fost câştigată de o firmă din Turda.  

Având în vedere cele prezentate mai sus vă adresez  următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri aveţi în vedere pentru rezolvarea urgentă a problemei elevilor din comuna Odoreu? 
2. Care sunt măsurile pe care le veţi dispune pentru evitarea situaţiilor similare la nivel naţional? 
3. Care vor fi sancţiunile pe care le vor primi cei responsabili de acestă situaţie? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Adresată domnului Victor Ponta, Prim-Ministrul României 
   

Demersurile Guvernului pentru accesarea Fondului European de Ajustare la Globalizare pentru lucrătorii 
disponibilizaţi de la Ductil Steel Oţelu Roşu 

 
 

Domnule Prim-ministru,  
 

România a primit sprijin în valoare de 3,571 milioane de euro din Fondul European de Ajustare la 
Globalizare (FEAG) pentru a-i sprijini pe cei peste 1.000 de foşti salariaţi ai întreprinderii de produse siderurgice 
S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. şi ai producătorului S.C. Mechel Reparaţii Târgovişte S.R.L. să îşi găsească noi 
locuri de muncă. 

Ca urmarea a interpelarii adresate Comisiei Europene de către europarlamentarul PDL Marian - Jean 
Marinescu, referitoare la posibilitatea de a utiliza o parte din aceste fonduri şi pentru alte unităţi din cadrul Grupului 
Mechel (de exemplu, Ductil Steel Oţelul Roşu) care au fost afectate de disponibilizări masive, am primit un răspuns 
din partea Comisiei Europene  
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(care poate fi găsit la următorul link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-
008173&language=RO)  
potrivit căruia fondurile deja aprobate de Parlamentul European pot fi folosite doar pentru muncitorii menţionaţi în 
cererea de finanţare, dar că există posibilitatea, în cazul în care o întreprindere efectuează mai multe serii de 
concedieri majore, de a depune o cerere suplimentară pentru concedierile efectuate după seria deja acceptată de 
autoritatea bugetară în cadrul unei prime cereri. 

În contextul informaţiilor suplimentare venite din partea Comisiei Europene, domnule prim-ministru, doresc 
să vă întreb dacă aveţi în vedere, prin intermediul Ministerului Muncii şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, depunerea unei asemenea cereri suplimentare care să vizeze situaţia celor 430 de muncitori ai 
fostului grup Mechel disponibilizaţi în aprilie 2013 de către Ductil Steel Oţelu Roşu. Totodata, va rog sa imi 
comunicati si termenul inauntrul caruia va angajati sa efectuati toate aceste demersuri. 

Menţionez că am ridicat această problemă în atenţia Miniştrilor Muncii şi Economiei din Cabinetele conduse 
de către dumneavoastră. În răspunsul la interpelarea adresată, Ministrul Economiei, dl Constantin Niţă, a făcut 
referire la posibilitatea accesării FEAG pentru muncitorii de la Ductil Steel Oţelu Roşu. 

Precizez că această întrebare este asumată şi de către europarlamentarul Marian - Jean Marinescu. 
Solicit răspuns scris. 

             Cu deosebită consideraţie,  
 

Deputat 
Valeria Schelean 

 
*** 

 
 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

   
Aplicarea Strategia pentru Tineri 

 
Stimată doamnă Ministru, 
 
Avem un program pentru tineri, repectiv “ Garanţia pentru Tineri”, ce reprezintă un instrument financiar, 

detaliat în regulamentul Fondului Social European, care oferă prioritate la finanţare regiunilor în care şomajul în 
rândul tinerilor depăşeşte 25%;iar alocarea fondurilor trebuie realizată cu precădere în primii doi ani de programare 
bugetară, respectiv 2014-2015.  

Având în vedere că pentru România, „Garanţia pentru tineri” adoptată la nivel european constituie „un 
angajament şi o obligaţie” de a face tot posibilul pentru ca tinerilor absolvenţi să li se ofere o formă de ocupare în 
primele patru luni de la finalizarea studiilor: un loc de muncă, acces la educaţie, programe de formare sau 
reconversie, vă rog să-mi comunicaţi care sunt rezultatele obţinute până în acest moment cu privire la aplicarea 
acestei strategii ? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat  

Claudia Boghicevici 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Conservator 

 
 
 Declaraţii politice 
 

 
 

Avantajele unui TVA redus 
 

În anul 2013, evaziunea fiscală în procente se situa în jurul valorii de 16,2% din PIB, din care TVA 12,2%, 
CAS 2,43% (conform datelor INS). Printr-o măsură de reducere a TVA-ului am putea să aducem gradul de colectare 
a TVA la nivelul statelor din regiune. România este, în acest moment, campioana UE la neîncasarea TVA. O măsură 
de reducere a acesteia ar rezolva deficitul bugetar şi ar contribui la dezvoltarea economică a României, însoţită fiind 
bineînţeles de o înăsprire a pedepselor pentru evazionişti.  

Consider că reducerea TVA de la 24% la 19% este o măsură binevenită, care ar contribui la dezvoltarea 
mediului antreprenorial din România, acesta fiind un motor pentru economie şi un generator de locuri de muncă. O 
societate sănătoasă trebuie să acorde o mai mare importanţă clasei de mijloc, IMM-urilor şi să încurajeze tinerii să 
aleagă calea antreprenoriatului.  

Pe termen lung, readucerea cotei TVA la 19% ar putea genera creşterea încasărilor la bugetul de stat şi ar 
contribui eficient la reducerea evaziunii fiscale. În prezent, mediul de afaceri este sufocat de numeroase taxe, 
impozite ce îngreunează dezvoltarea business-urilor şi pune o povară grea pe umerii antreprenorilor. Aceştia trebuie 
să îşi păstreze focalizarea pe generarea de locuri de muncă, pe inovare şi pe dezvoltarea economiei naţionale.   

Reducerea TVA-ului la 19% este un sprijin în această direcţie.  
 

Deputat 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
UDMR - adevărata soluţie imorală 

 
Apreciez că ieşirea de la guvernare a UDMR reprezintă un mare beneficiu adus scenei politice româneşti şi cu 

precădere societăţii.  
Atât scena politică din România cât şi societatea românească au asistat, în cei 25 de ani care au trecut de la 

revoluţie, la ascensiunea unui ONG care s-a erijat tot timpul în partid politic şi care a acaparat funcţii importante în 
statul român. Pot spune, atât ca observator al scenei politice cât si ca deputat al Parlamentului României, că UDMR a 
fost întotdeauna ghidată în acţiunile sale de interese meschine individuale si de grup şi nu a vizat niciodată interesele 
naţionale.  

Acest ONG a vizat numai câştigarea puterii prin orice mijloace, chiar dacă asta s-a tradus printr-o versatilitate 
nemaîntâlnită pe scena politică românească, printr-o trecere rapidă dintr-o barcă intr-alta, de la dreapta la stânga, 
făcând parte din diverse alianţe de guvernare.  Aceasta consider că este singura “competenţă” a UDMR-ului, şi 
anume cameleonismul de care a dat dovadă.  

Constatând toate acestea, consider ca persoanele care au condus şi conduc această formaţiune nu oferă 
încredere şi se constituie într-o adevarată soluţie imorală. Consider că UDMR este adevărata soluţie imorală, ce se 
perindă de 25 de ani în Parlamentul României, şi nu Partidul Conservator, aşa cum a fost catalogat în trecut de Traian 
Băsescu. Conducerea unui stat, crearea de politici publice, de legi în beneficiul cetăţenilor trebuie sa fie făcute de 
oameni care dau dovadă de profesionalism, de verticalitate dar şi de responsabilitate faţă de angajamentele asumate.  

Cum putem spune ca UDMR vizează interesul naţional în condiţiile în care în judetele în care această 
formaţiune obţine majoritate la toate alegerile, de ziua naţională a României, drapelul national nu a fost arborat pe 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 25 - 2014  
săptămâna  8- 12 decembrie  2014  

 

 

79

instituţiile administrative ba mai mult, în aceste oraşe, sub oblăduirea tacită a administraţiei maghiare, pe mai multe 
clădiri au fost arborate steagurile negre, în semn de doliu? Ce garanţii mai poate oferi o asemenea formaţiune?  
 

Deputat 
Andrei Claudiu Tănăsescu 

 
*** 

 
Actualul Guvern continuă să găsească soluţii pentru combaterea evaziunii fiscale! Se iau noi măsuri împotriva 

acestui fenomen – măsuri cu rezultate dovedite 
 

Partidul Conservator sprijină Guvernul Ponta în ceea ce priveşte combaterea evaziunii fiscale. Astfel, se iau noi 
măsuri precum – loterie fiscală online, case de marcat cu jurnal electronic, schimb automat de informaţii între ANAF 
şi bănci. Totodată, platitorii de taxe şi impozite vor fi premiaţi lunar în urma unei loterii fiscale online. Aşadar, 
oamenii se vor putea înscrie online şi vor putea pune detalii de pe codul fiscal iar în fiecare lună va exista o tragere la 
sorţi cu premii. 

La extragerile lunare organizate de Loteria Română vor fi acordate un număr de 160 de premii egale, câte 20 
pentru fiecare regiune fiscală a ANAF, valoarea preconizată a fiecărui premiu fiind de 1.200 lei. 

 De asemenea, casele de marcat nu vor mai fi dotate cu role de hârtie, ci cu un jurnal electronic conectat la un 
server central al autorităţii fiscale. Acest lucru va combate în primul rând evaziunea la TVA.  

O a treia măsură avută în vedere de Guvern, şi bineînţeles spijinită şi de Partidul Conservator, o reprezintă 
asigurarea unui schimb automat de informaţii între ANAF şi bănci. În acest sens, putem spune că este o măsura foarte 
bună pentru a reduce evaziunea fiscală mare. Ideile anunţate de ministrul Finanţelor sunt fundamentate pe un studiu 
realizat de PricewaterhouseCoopers, în care este apreciat că implementarea graduală, pe o perioadă de cinci ani a 
unor măsuri de acest gen ar putea conduce la o reducere a economiei gri cu aproape 10% în următorii şapte ani 
(echivalând cu o combatere a evaziunii în suma totală de aproximativ 14 miliarde euro). Măsurile vor fi aplicate în 
timp, ajungând la un interval de până la un an şi jumătate în cazul caselor de marcat. Perioada de tranziţie va fi mai 
mare pentru firmele mici şi IMM-uri şi mai scurtă pentru marile companii. România nu este prima ţară care vine cu 
ideea organizării unei loterii fiscale pentru combaterea evaziunii. Tehnica funcţioneaza cu succes şi în alte state! 
Astfel, Guvernul portughez a început din luna aprilie să ofere 60 de automobile de lux pe an într-o loterie pentru 
cetăţenii corecţi, transformând bonurile fiscale în bilete de concurs. În Slovacia, unde funcţionează o măsură similară, 
autorităţile au arătat că loteria taxelor este un succes real şi a contribuit deja la creşterea colectării TVA şi a 
numărului plângerilor privind neemiterea bonurilor fiscale. Până în aprilie, circa 450.000 de slovaci au jucat la loteria 
fiscului şi au înregistrat aproximativ 60 milioane de bonuri fiscale. 

 
Deputat 

Ioan Moldovan 
 

*** 
 

Drumul european al Republicii Moldova este ireversibil! 
 
 

Stimaţi colegi deputaţi, 
 
Rezultatele alegerilor parlamentare care au avut loc în 30 noiembrie în Republica Moldova arată 

indiscutabil opţiunea clară, majoritară, a populaţiei din ţara-soră a României pentru continuarea proceselor de 
reformă şi integrare în Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică. Cele trei partide proeuropene - PLDM, PDM şi 
PL -, vor deţine împreuna 55 din cele 101 de mandate ale legislativului de la Chişinău, şi s-au înţeles deja privind 
crearea unei majorităţi parlamentare care să le permită votarea unui guvern proeuropean, ce urmează să fie instalat 
până la sfârşitul acestui an. Rezultatele finale ale alegerilor de săptămâna trecută denotă că Moldova îşi îndreaptă în 
mod inevitabil priorităţile spre vest, spre democraţia şi civilizaţia oferite de statele Uniunii Europene, moldovenii 
conştientizând că tutela Rusiei nu le este de folos în actualul context geopolitic. 
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Ca un susţinător activ al integrării ţărilor foste comuniste în blocul european, sunt bucuros că alegătorii 
moldoveni au ales partidele care promovează parcursul european al ţării. Sunt convins că se va reuşi cât mai curând 
formarea unei noi coaliţii de guvernământ, care va promova accelerarea reformelor, instaurarea statului de drept şi 
intensificarea parcursului european.  

Trebuie subliniat că Republica Moldova şi-a asumat deja, prin acordul de asociere la Uniunea Europeană, 
mai multe obligaţii şi îndatoriri, multe dintre acestea fiind deja începute de către precedenta guvernare şi în curs de 
implementare. Sunt convins că noul guvern va continua aceste reforme, cele mai importante referindu-se la buna 
funcţionare şi independenţa justiţiei, crearea normelor ce asigură o economie de piaţă liberă şi reală, precum şi 
principiile de bază ale unei politici externe constructive şi dinamice. Îmi exprim speranţa că România va continua, de 
asemenea, să sprijine consistent şi progresiv eforturile de aderare ale Moldovei surori la Uniunea Europeană, ajutorul 
oferit de noi în acest sens fiind unul semnificativ în ultimii doi ani. 

Este bine ştiut faptul că ţările estice au avut mari probleme cu diminuarea corupţiei, fenomen care a dus şi 
la schimbarea regimului de putere din Ucraina. Funcţionarea unei justiţii independente şi funcţionale în Republica 
Moldova va avea ca prim efect reducerea corupţiei din sistemul instituţionalizat şi din societatea moldovenească. Este 
primordial ca justiţia să acţioneze în scopul limitării acelor probleme avute de cetăţenii moldoveni din cauza 
corupţiei, în sensul respectării drepturilor acestora. 

Sunt încrezător, de asemenea, că relaţiile Republicii Moldova cu Rusia, pe termen lung şi, în special, în 
chestiunea rezolvării situaţiei din Transnistria, vor evolua constructiv, în sensul menţinerii unor raporturi bilaterale 
corecte, bazate pe prietenie şi bună vecinătate, în beneficiul ambelor ţări. În acest context, menţinerea armatei ruse pe 
teritoriul Republicii Moldova este în măsură să înrăutăţească relaţiile respective, iar noul Guvern de la Chişinău sper 
să găsească cele mai optime soluţii pentru rezolvarea amiabilă a acestui diferend. 

Un fapt îmbucurător a venit însă şi din partea Alianţei Nord-Atlantice, care a anunţat că îşi va deschide 
încă un oficiu la Chişinău. Prin această decizie, NATO va obţine în mod direct informaţiile referitoare la 
evenimentele petrecute în Republica Moldova, urmând a putea lua decizii concrete privind reformarea sectoarelor de 
apărare şi securitate. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Delicvenţa juvenilă 

 
        În această declaraţie politică, doresc sa trag un semnal de alarmă asupra unei grave probleme cu care se 

confruntă societatea noastră şi anume, delicvenţa juvenilă. 
   Termenul de  delicvenţă juvenilă  provine de la cuvântul francez "deliqueances-juvenile" şi desemnează 

ansamblul de abateri şi  încălcări ale normelor sociale, încadrate juridic, săvârsite de minori până la 18 ani. 
Delicvenţa juvenilă este o deviere de comportament gravă, care se manifestă prin abatere de la normele socio-
culturale existente şi încălcarea legilor, devenind un pericol social. Se remarcă, în ultimul deceniu, o coborâre a 
vârstei la  care se manifesta, o creştere a numărului infractorilor minori (mulţi fiind preadolescenţi). Cauzele sunt de 
natură economico-socială, adesea ţin de influenţa unui mediu familial nefavorabil sau a unor bande de mici infractori; 
uneori, delicvenţi maturi înrăiţi îi atrag pe copii spre activităţi infracţionale. Există şi o influenţă nocivă a filmelor 
care cultivă violenţa şi obscenitatea, reuşita prin mijloacele ilegale şi imorale. Şcoala nu contribuie în suficientă 
măsură la prevenirea şi contracararea fenomenelor de delicvenţă.  

Peste 2.900 de minori au fost condamnaţi definitiv anul trecut, iar alţi  3.000 au fost victime în dosare cu 
condamnare definitivă, a precizat, luni, judecătorul Cristi Danileţ, în cadrul unei conferinţe de închidere a unui 
proiect prin care au fost deschise două săli pentru audierea copiilor.                  

     Faptele penale săvârşite de minori pot constitui nu numai un atentat împotriva ordinii de drept, generator de 
răspundere penală şi contra căruia este normal să se reacţioneze prin măsuri de apărare socială ci şi cauza unor 
prejudicii materiale şi morale aduse unor persoane fizice sau juridice, ce se impune a fi reparate. Obligaţia de a repara 
aceste daune le revine în primul rând, minorului, dar şi unor persoane, parinti, educatori, etc. care neîndeplinindu-şi 
îndatoririle de supraveghere şi educatie ce le au faţă de acesta, au făcut posibilă săvârşirea faptei păgubitoare.  
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Învăţământul românesc devine o imensă închisoare cu program prestabilit, pentru delicvenţii juvenili. Este 
aceasta soluţia? Dar cine sunt vinovaţii? Profesorii, care încă sunt prinşi pe picior greşit de sistem; părinţii, care sunt 
mai preocupaţi de serviciu decât de educaţia copiilor; mass-media, care promovează modele artificiale şi negative; 
inspectorii şcolari, care nu monitorizează şi nu controlează aplicarea regulilor in şcoli? 

      Eu cred în posibilitatea creării unor programe comunitare şi a unui cadru comun potrivit pentru abordarea 
delicvenţei juvenile. 

Vă mulţumesc, 
Deputat 

Mircea-Vicentiu Irimie 
 

*** 
 

România, cele mai multe naşteri din UE la adolescente sub 15 ani 
 

În România se înregistrează 8.500 de mame minore anual şi peste 40.000 de copii abandonaţi. "Cele 8.500 de 
mame minore din fiecare an ne situează pe primul loc în Europa. S-a ajuns la situaţia în care din 1.000 de femei care 
nasc 43 sunt minore. 

Lipsa unui program naţional de educaţie sexuală. Educaţia în şcoli e deficitară. Demolat prin implozie 
necontrolată prin nesfârşite reforme, sistemul de învăţământ a devenit poligonul de teste în care copiii sunt răsuciţi 
până îi ia ameţeala, ca într-un joc. Şcoala din România nu reuşeşte să-i pregătească pe elevi pentru viaţa adevărată 
atunci când aceştia au nevoie, iar educaţia sexuală predată sporadic în şcoli nu este eficientă. 
Promovarea sexului ca mod de reuşită în viaţă. E prea mult sex la televizor şi în presă pentru ca părinţii să mai aibă 
vreo şansă în a-şi ţine copiii departe de acest subiect. Cumva, de la părinţi sau de la colegi, copiii află oricum cum stă 
treaba în această privinţă. Dar când sexul e prezentat zilnic, an de an, ca o reţetă sigură de succes în viaţă, copiii şi 
adolescenţii sunt expuşi unui drog mincinos. Tinerii sunt uşor de influenţat şi ajung să creadă că e mai bine să faci 
sex pentru bani ca să răzbeşti în viaţă, decât să te ţii de şcoală. 

Presiunea anturajului şi a "modei" de a face sex cât mai timpuriu. Virginitatea a ajuns o ruşine în România. 
Tinerii fac sex la vârste tot mai fragede din spirit de gaşcă, dar şi din teama de a nu fi stigmatizat, izolat şi umilit de 
cercul de prieteni. Societatea promovează libertinismul sexual, iar adolescenţii resimt tot mai devreme impulsul de a-
şi începe viaţa sexuală, chiar dacă ei nu se simt pregătiţi pentru acest pas                                                                   .   
 România trebuie să-şi revizuiască legile şi politicile pentru a asigura accesul la îngrijiri de sănătate sexuală şi 
a reproducerii pentru femeile şi adolescentele din ţară, ar trebui să adopte o strategie naţională privind sănătatea şi 
drepturile sexuale şi ale reproducerii şi să introducă în mod obligatoriu în şcoli un program cuprinzător de educaţie 
sexuală, pentru a reduce numărul de sarcini la adolescente. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat 
Mircea-Vicentiu Irimie 

 
*** 

 
Face justiţia politică? 

 
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  

 
 Acum câteva luni, în primăvara acestui an, încercam să redefinesc raportul instituţional între exponenţii 
autorităţilor numite şi cei ai autorităţii elective (alese), motivat de faptul că opinia publică percepe tot mai consistent 
că acţiunile instituţiilor puterii judecătoreşti sunt menite a „pune la colţ”  
exponenţii puterii legislative (deputaţi, senatori, etc) în sensul intensificării cererilor de începere a urmării penale a 
unor aleşi ai neamului, dar şi acelora în care s-au solicitat reţineri (arestări preventive) sau percheziţii la domiciliul 
celor care fac obiectul unor dosare.  
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 Şi anticipau atunci că, dacă aceste acţiuni ale organelor de justiţie sunt aduse în faţa publicului într-o ordine 
preferenţială, atunci acţiunile demarate pot fi percepute ca o luptă pentru supremaţie între cele două puteri ale 
statului, deci între puterea legislativă şi puterea judecătorească. 
 Opinez că, arestările şi percheziţiile la domiciliu a unor parlamentari în plină campanie electorală, fără un 
probatoriu concludent, au întărit, au consolidat această percepţie, până într-acolo încât să se definească conceptul de 
“amestec al justiţiei în politică” şi nu invers aşa cum majoritatea mijloacelor mass-media au reuşit să o inoculeze în 
spaţiul public. De cele mai multe ori, pentru parlamentari, acordul pentru arestări sau percheziţii, a fost respins 
tocmai pentru că, colegii parlamentarilor acuzaţi sau suspectaţi de corupţie, au perceput acţiunea organelor de justiţie 
ca o vendetă nu ca un act de dreptate! Opinia publică a sesizat foarte uşor faptul că anumite dosare au stat la dospit 
ani de zile, iar altele s-au finalizat în câteva zile cu condamnări sau achitarea celor menţionaţi în dosare. 
 Nu cred că acest lucru este de natură a credibiliza justiţia şi mai degrabă de a subţia bruma de încredere în 
actul de justiţie, aşa că opinia publică deja a lansat ideea că D.N.A –ul, prin dosarele pe care le va instrumenta în 
continuare, va micşora numărul de deputaţi la 300, cel al senatorilor la max 80-90! Faptul că 27 de preşedinţi de 
consilii judeţene, şi un număr foarte important de primari ai municipiilor reşedinţă de judeţ, sunt urmăriţi penal în 
cauze mai mult sau mai puţin probate, spune aproape totul despre implicarea justiţiei în politică.  
 Suntem cu toţii de acord că justiţia trebuie să-şi facă treaba până la capăt, dar faptul că flagelul corupţiei a 
cuprins nivelele de decizie cele mai înalte în cazul ANRP, având ca “prim-solist” pe şeful DIICOT, este o dovadă în 
plus că instrumentarea, dosarelor penale nu este tocmai în ordinea deschiderii lor. 
 Eu personal, nu am fost niciodată deacord cu “justiţia televizată” după principiul potrivit, căreia “şi presa 
trebuie să aibă subiecte...” pentru că sunt destule exemple în care actul de justiţie preliminar a fost compromis fără 
rost (cazul Atanasiu sau Paul Păcuraru). 
 Desfăşurarea campaniei electorale prezidenţiale, având în prim plan arestările şi percheziţiile dispuse de 
D.N.A. pentru unii parlamentari, ar trebuie să fie un motiv în plus pentru limpezirea raportului între autoritatea 
electivă şi autoritatea numită.  
 Este momentul ca acest raport să devină un deziderat al clasei politice româneşti, al societăţii civile în 
ansamblul ei! 
 

Deputat 
Constantin Avram 

 
*** 

 
 
 Întrebări 
 
 
 
 
Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Asigurarea privată de sănătate 
 

Stimate domnule ministru, 
 
În România, termenul de „asigurare privată” este prea puţin cunoscut. Explicaţiile sunt mai multe: lipsa unei 

culturi de protecţiei financiară, costurile relativ mari, precum şi nevoia de informare în acest domeniu. Cu toate 
acestea, mare parte din multinaţionalele din România au reuşit să pătrundă şi pe piaţa din România. Un lucru 
important de ştiut este faptul că asigurarea privată de sănătate poate asigura accesul la servicii medicale de calitate, 
atât în spitalele de stat, cât şi în cele private. Mulţi reprezentanţii ai companiilor care oferă asigurări private de 
sănătate în România sunt de părere că numărul persoanelor care au o astfel de poliţă este unul destul de scăzut, 
comparativ cu restul Europei. 

Sunt de părere că o consecinţă evidentă a răspândirii asigurărilor de sănătate va fi îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei, implicit un standard de viaţă crescut în România. 
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Vă întreb cu respect: 
1. Câţi români folosesc în momentul de faţă asigurarea privată de sănătate? 
2. Cu cât creşte de la un an la altul ponderea angajaţilor de asigurare privată de sănătate? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ioan Moldovan 

 
*** 

 
Adresată domnului Florin Nicolae Jianu, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de 
Afaceri şi Turism 
 

Criteriile de clasificare ale hotelurilor româneşti. 
 

Stimate domnule ministru, 
După cum foarte bine cunoaşteţi, turismul românesc este departe de a fi la un potenţial care să-i permită să 

facă faţă concurenţei cu statele membre ale Uniunii Europene. Mai mult, în ceea ce priveşte litoralul Mării Negre, 
nici în ultimele veri nu am reuşit să scăpăm de complexul bulgar, turiştii români continuând să prefere ţara vecină. 
De asemenea, iarna sunt preferate alte destinaţii, mai ieftine, cum ar fi Bulgaria, Slovenia sau chiar Austria, unde 
raportul calitate-preţ este net superior ţării noastre. Majoritatea turiştilor se plâng de serviciile oferite de operatorii 
autohtoni, mulţi dintre ei susţinând pe bună dreptate că criteriile actuale de clasificare a unităţilor hoteliere sunt prea 
rigide şi neconforme cu normativele Uniunii Europene în domeniu. Asociaţiile profesionale şi patronale din turism 
mai acuză statul român de birocraţie, afirmând că investiţiile de calitate sunt greu de realizat din cauza acestor criterii 
depăşite. 

În aceste condiţii, vă întreb stimate domnule ministru ce strategie are Departamentul pe care îl conduceţi în 
vederea refacerii criteriilor de clasificare a hotelurilor, în aşa fel încât să permită uşurarea activităţii investitorilor şi 
creşterea competitivităţii serviciilor oferite turiştilor? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Organizarea examenelor de licenţă în învăţământul universitar 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Potrivit unui document emis de ministerul pe care îl conduceţi, examenul de licenţă ar putea avea în viitor 
doar o singură probă. În faţa acestei idei, rectorii universităţilor de stat s-au arătat nemulţumiţi de noua metodologie 
şi susţin menţinerea sistemului clasic de organizare a licenţei. 
 Domnule ministru, vă întreb respectuos cum se va implica Ministerul pe care îl conduceţi pentru rezolvarea 
acestei situaţii delicate, astfel încât evaluarea pregătirii candidaţilor să fie una eficientă şi aliniată standardelor 
europene? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii 
 

Accesul dificil al bolnavilor de cancer la medicamentele indispensabile 
 

Simate domnule ministru, 
 

Dincolo de realitatea luptei din răsputeri cu o boală  nemiloasă, bolnavii de cancer întâmpină încă serioase 
dificultăţi în a-si procura medicamentele atât de necesare din farmaciile cu circuit deschis. Accesul la unele dintre 
aceste farmacii este în prezent extrem de greoi, deoarece nu toate unităţile farmaceutice se aprovizionează cu gama 
completă a pastilelor de care bolnavii au nevoie. Mai mult, în intervalul de timp dintre momentul achiziţiei şi cel al 
administrării, medicamentele nu pot fi păstrate în condiţiile prescrise, ceea ce poate pune în pericol viaţa pacienţilor. 
 Domnule ministru, în condiţiile în care aţi afirmat că pentru anul 2014 există fonduri suficiente pentru 
programul oncologic naţional, vă rog să îmi răspundeţi: 
1. Care sunt măsurile luate de ministerul pe care îl conduceţi pentru reducerea birocraţiei, astfel încât bolnavii 
să beneficieze de un tratament corespunzător? 
2. În ce mod verifică Ministerul Sănătăţii modalitatea de distribuire a medicamentelor destinate bolnavilor de 
cancer, în conformitate cu reglementările în vigoare? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Florin Nicolae Jianu, ministrul delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de 
Afaceri şi Turism 
 

Susţinerea dezvoltării turismului din judeţul Maramureş 
 

Stimate domnule ministru, 
 
Nu mai este un secret pentru nimeni că judeţul Maramureş a devenit în ultimii 25 de ani una dintre destinaţiile 

de top ale turismului românesc. Tradiţia turistică a Maramureşului este veche şi trainică, deoarece şi înainte de 1989 
foarte mulţi oaspeţi din ţară şi străinătate i-au admirat frumuseţile naturii şi cele create de mâna omului. Satele 
maramureşene, bisericile, tradiţiile şi obiceiurile unice din perioadele marilor sărbători religioase şi nu numai, atrag 
vizitatori în mod constant pe tot cuprinsul anului, nu doar în perioadele obişnuite de vacanţe, vara şi iarna.  

La un moment dat, s-a lansat ideea iniţierii unui circuit Maramureş-Bucovina-Delta Dunării, pentru ca turiştii 
străini să poată cuprinde într-un singur sejur unele din destinaţiile de excelenţă ale turismului românesc. Nu se ştie 
exact care a fost deznodământul acestei idei, însă ceea ce eu doresc să vă comunic este realitatea conform căreia 
localnicii din Maramureş au nevoie să simtă puţin mai multă implicare în viaţa lor din partea statului român, prin 
instituţiile sale centrale, regionale şi locale. Se ştie că turiştii, atât cei din ţară, cât şi mai ales din străinătate, au 
devenit în ultima perioadă mult mai pretenţioşi, fiind interesaţi şi de alte modalităţi de petrecere a timpului liber, în 
afară de clasicele facilităţi de cazare şi masă. Astfel, vizitatorii au nevoie să viziteze muzee, biserici, mănăstiri, dar şi 
să ia contact direct cu lumea satelor, respectiv să fie implicaţi în ceea ce fac meşterii maramureşeni, spre exemplu, 
tâmplărie, olărit, cosit, etc. 

Vă întreb respectuos domnule ministru: 
1. Câte unităţi de cazare există în prezent în mod oficial şi real în judeţul Maramureş, şi câte dintre acestea oferă 

condiţii de confort la standardele unui turism modern? 
2. Ce întreprinde concret Departamentul pe care îl conduceţi pentru creşterea atractivităţii turistice a judeţului 

Maramureş? 
3. Care este evoluţia numărului de turişti din Maramureş în acest an, raportată la anii trecuţi, respectiv în ceea 

ce priveşte gradul de înnoptări în unităţile de cazare? 
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Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
 
Adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Lipsa spaţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţii Serviciului fiscal municipal Sighetu Marmaţiei 
 

Stimată doamnă ministru,           
 
Vă supun atenţiei memoriul Serviciului fiscal municipal Sighetu Marmaţiei, referitor la spaţiul unde îşi 

desfăşoară activitatea profesională această instituţie din subordinea Ministerului Finanţelor Publice. „În sediul actual 
al Serviciului fiscal municipal Sighetu Marmaţiei, situat pe strada Corneliu Coposu, nr.3, îşi desfăşoară activitatea 
Serviciul fiscal municipal şi Serviciul de Trezorerie, într-un număr de 25 de birouri, cu un număr total de 42 
funcţionari publici. Construcţia cuprinde în structura sa parter şi un etaj. La parterul unităţii fiscale sunt situate două 
birouri care sunt dotate pentru desfăşurarea activităţii casieriilor, două birouri pentru activitatea referitoare la dosarele 
fiscale ale contribuabililor, cinci spaţii în care se află arhiva unităţii fiscale şi a trezoreriei, o cameră de armament 
securizată pentru armele din dotarea jandarmeriei care asigură paza. Tot la parterul unităţii fiscale este situată 
casieria-tezaur conform prevederilor Legii nr.34/1991 referitoare la normele BNR, spaţiu unde se depun zilnic 
încasările în numerar. În vederea asigurării securităţii activităţii de trezorerie, unitatea este dotată cu sistem de 
alarmă, camere de supraveghere, butoane de panică în cadrul casieriilor, gratii la geamurile de la parterul construcţiei.  

Suntem mulţumiţi că am reuşit ca toate aceste activităţi să le grupăm şi să asigurăm desfăşurarea lor Ia 
parterul unităţii, întrucât în acest mod contribuabilii au accesul mai uşor la casierie sau la biroul Registru 
contribuabiI, declaraţii şi bilanţuri. De asemenea, am asigurat dotarea birourilor, unde se află dosarele fiscale ale 
contribuabililor cu rafturi, pentru a respecta prevederile legale privind păstrarea dosarelor, accesul uşor la acestea. În 
anul 2012, în luna februarie, datorită unei explozii care a avut loc la Sighetu Marmaţiei pe strada în care avem sediul, 
am fost mutaţi temporar pentru a ne desfăşura activitatea în clădirea vămii. Menţionăm faptul ca a fost foarte greu să 
ne desfăşurăm activitatea zilnică în condiţii normale într-un spaţiu de doar 5 sau 6 birouri şi un hol cu opt mese, hol 
unde se desfăşura şi activitatea de încasări în numerar pentru activitatea de trezorerie, precum şi depunerea de 
declaraţii în cadrul activităţii serviciului fiscal. Încasările zilnice în numerar au fost depuse în BRD Sighetu 
Marmaţiei, plătindu-se comision aferent depunerilor respective, sediul vămii neavând spaţiu dotat pentru casierie-
tezaur.  

În sediul vamal nu erau îndeplinite cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, conform 
Directivei 1989/654/CEE şi a HG 1091/2006, art.7 anexa 2, şi HG 1028/2006, deoarece în aceste birouri nu am putut 
să punem, în afară de câteva mese de birou şi scaune, nici un dulap, iar dosarele şi actele au fost puse pe jos. De 
asemenea, specificăm că distanţa din centrul oraşului până la sediul vamal este de peste 2 kilometri, ceea ce a 
îngreunat deplasarea contribuabililor foarte mult, neexistând staţie pentru transportul public în apropierea sediului 
vamal, care de altfel se află la periferia municipiului. Referindu-ne la sediul unde ne desfăşurăm activitatea, acesta 
este situat în centrul oraşului, chiar în apropiere de Judecătorie, Primărie, Oficiul Registrului Comerţului, acest lucru 
fiind un avantaj atât pentru contribuabili, cât şi pentru unitatea noastră fiscală. Menţionam că la data actuală avem un 
număr de cinci birouri excedentare, unde şi-a desfăşurat activitatea de inspecţie fiscala. Birourile fiind grupate pe un 
palier, s-ar putea crea condiţii foarte bune pentru desfăşurarea activităţii de birou a vămii, restul activităţilor 
desfăşurându-se oricum la frontieră”, se arată în documentul semnat de şeful Serviciului fiscal municipal Sighetu 
Marmaţiei, Carla Nicoleta Orza. Având în vedere memoriul de mai sus, pe care vi l-am prezentat integral, vă întreb 
respectuos stimată doamnă ministru ce intenţii are MFP cu privire la rezolvarea problemelor semnalate? 

Solicit răspuns scris. 
Deputat 

Cornelia Negruţ 
 

*** 
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Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Configuraţia anului şcolar 2015-2016 
 

Stimate domnule ministru, 
 Încă din anul 1990, Ministerul Educaţiei i-a obişnuit pe părinţi şi pe copii acestora, elevii din ciclurile 
gimnaziale şi liceale, cu modificări dintre cele mai neobişnuite, radicale şi, în special, anunţate foarte târziu.  
 Ţinând cont de faptul că acest an şcolar este în plină desfăşurare şi că ministerul pe care îl conduceţi a promis 
unele modificări în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ preuniversitar, vă întreb stimate domnule ministru care va 
fi configuraţia anului şcolar 2015-2016 şi la ce schimbări se pot aştepta elevii şi părinţii?  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

Adresată domnului Ioan Rus, ministrul Transporturilor 
 

Aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Giuleşti, judeţul Maramureş 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Vă supun atenţiei solicitarea primarului comunei Giuleşti, judeţul Maramureş, Gheorghe Vraja, care, prin 
intermediul meu, vă roagă să dispuneţi rezolvarea unei probleme ce împiedică buna dezvoltare a localităţii: „Având 
în vedere lucrările de reabilitare a DN 18 în comuna Giuleşti, vă solicităm sprijinul pentru a obţine avizul solicitat la 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, respectiv Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj-
Napoca, pentru elaborarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei Giuleşti. Aprobarea intravilanului 
comunei Giuleşti, aşa cum a fost propus, fără drumuri de colectare pe porţiunile cuprinse între satele Giuleşti şi 
Fereşti - 300 m lungime; Fereşti şi Berbeşti - aproximativ 350 m, Berbeşti şi Vadu Izei - 450 m lungime. Solicităm 
permiterea accesului direct în D.N. 18 pe aceste porţiuni, datorită faptului că zonele respective au toate utilităţile 
necesare şi sunt singurele zone unde se pot desfăşura activităţi economice, care să ducă la dezvoltarea comunităţilor 
locale. Sunt zone pe care se poate construi, se pot executa lucrări de canalizare. Pe zona Berbeşti - Vadu Izei sunt 
aprobate din anul 2008 două Planuri Urbanistice Zonale pentru construcţia de hale de producţie, una la care s-au 
demarat lucrările de construcţie şi una în stadiu de amenajare a terenului. În zona comunei Giuleşti sunt foarte puţine 
unităţi economice care să asigure locuri de muncă, iar aceste hale pot să dezvolte un număr de 400 locuri de muncă. 
Comuna Giuleşti este o comună cu un relief abrupt, în multe zone sunt semnalate alunecări de teren, nu sunt condiţii 
pentru construcţia de locuinţe, singurele zone cu potenţial de dezvoltare sunt cele enumerate mai sus. În plus, mulţi 
cetăţeni nu deţin alte terenuri decât pe porţiunile enumerate. De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr. 447 din 28 
mai 2014, s-a făcut o mare nedreptate cetăţenilor din comuna Giuleşti cu acele exproprieri, fiind cotat terenul la suma 
de 20 bani/m.p., iar în realitate în aceste zone preţul terenurilor se ridică la aproximativ 7-9 euro/m.p.. Totodată, 
considerăm că nu este oportună construcţia de parcări pe raza comunei Giuleşti, în satul Berbeşti. Cetăţenii sunt de 
acord cu lucrările de amenajare, nu se împotrivesc la cedarea de teren unde este necesar pentru lărgirea drumului, dar 
nu şi la suprafeţe mari de teren, pentru benzi suplimentare şi pentru parcări. După discuţiile cu proprietarii de terenuri 
din zonele menţionate, am constatat că drumurile de colectare nu se pot realiza pe aceste porţiuni”, susţine primarul 
comunei Giuleşti, Gheorge Vraja. 

Având în vedere petiţia prezentată, vă rog stimate domnule ministru, cunoscând poziţia dvs. în favoarea 
dezvoltării României, să dispuneţi toate diligenţele necesare către CNADR, în vederea soluţionării aprobării Planului 
Urbanistic General al comunei Giuleşti. De asemenea, vă întreb ce răspuns aveţi la solicitarea Primăriei comunei 
Giuleşti? 

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat 
Cornelia Negruţ 


