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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 24 – 28 septembrie 2018) 

 
 
 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 24 septembrie 
 

 
Plenul Camerei Deputaților a adoptat pe articole luni, 24 septembrie, proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 403/2016) - lege 
ordinară. 

Tot pe articole au fost adoptate alte cinci propuneri legislative pentru care au fost întocmite rapoarte de respingere de 
către comisiile sesizate în fond, după cum urmează: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale (PL-x 
63/2017) - lege organică; 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul 
de mediu pentru autovehicule (PL-x 313/2016) - lege ordinară; 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice (Pl-x 89/2016) - lege organică; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică (PL-x 698/2015) - lege ordinară; 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
(Pl-x 91/2016) - lege organică. 

Două propuneri legislative au fost adoptate tacit, prin depășirea termenelor pentru dezbatere și vot final, în conformitate cu 
prevederile art. 75 alin 2 din Constituție și ale art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale - 
republicare (Pl-x 250/2018) - lege organică și 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Pl-x 170/2018) - lege organică. 

Plenul Camerei Deputaților a respins solicitarea Grupului parlamentar al PNL de retrimitere la Comisia juridică și Comisia 
pentru administrație publică a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
(Pl-x 480/2017) - lege organică. 
 

 
 

*** 

 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 24 - 2018  
Săptămâna 24 – 28 septembrie 2018  

 

 

3 
 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 26 septembrie 
 

Moțiunea simplă privind agricultura,  iniţiată de PNL,  a fost respinsă miercuri,  26 septembrie, în plenul Camerei 
Deputaţilor. S-au înregistrat 150 de voturi împotrivă, 93 de voturi pentru şi 20 de abţineri. Moţiunea intitulată “După ciuma lui 
Caragea, România lovită de pesta lui Daea”, a fost dezbătută în şedinţa de marţi, în prezenţa ministrului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Petre Daea. 
  

Grupul parlamentar al PNL a depus, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, o moţiune simplă pe finanțe, intitulată 
“Tripleta Dăncilă, Vâlcov, Teodorovici sugrumă administraţia publică din România”. 

În aceeaşi zi a fost depusă, la iniţiativa PNL, moţiunea simplă “Dănuţ Andruşcă sau cum să destabilizezi deliberat 
economia României. Incompetenţa falimentează România”.   

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, 26 septembrie, prin vot final, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor O nouă agendă europeană pentru cultură 
COM (2018) 267 (PHCD 61/2018) – 271 voturi pentru; 

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită COM (2018) 304 (PHCD 62/2018) – 270 voturi 
pentru; 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM (2018) 367 (PHCD 63/2018) – 274 voturi pentru; 

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice (PL-x 403/2016) - lege ordinară – 269 voturi pentru, 1 abţinere; 

5. Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, reexaminată la cererea Preşedintelui 
României (PL-x 839/2015/2018) - lege ordinară  - 179 voturi pentru, 5 împotrivă, 87 abţineri; 

Prin aceeaşi procedură a votului final, au fost adoptate, de asemenea, un număr de 14 propuneri legislative (4 organice, 
10 ordinare), pentru care s-au  întocmit rapoarte de respingere de către comisiile sesizate în fond. 

Alte trei propuneri legislative au fost retrimise comisiilor de specialitate, în vederea redactării de rapoarte 
suplimentare, după cum urmează: 
1. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 220/2016) - lege organică;  
2. Propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului profesional, universitar şi a cercetării 

ştiinţifice (Pl-x 172/2014) - lege ordinară; 
3. Propunerea legislativă privind programul "Masă la Şcoală" pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, 

primar şi gimnazial (Pl-x 645/2013) - lege ordinară; 

 
 

*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

 
Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018* 

(Situaţia cuprinde datele la 28 septembrie 2018) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1252 

din care:  

– existente la începutul anului 2018 762 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 83 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 241 

317 

– votate  315 

             din care: - înaintate la Senat      55 

                            - în procedura de promulgare 35 

                            - promulgate** 174 

                            - respinse definitiv 51 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 959 

a) pe ordinea de zi 386 

b) la comisii  550 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

5 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 1 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 3 

 
      Cele 315 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                  124 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                       din care: 
        63  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                            49  proiecte de legi  
                                   191 propuneri legislative 
 
 

          * Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 
  ** În anul 2018 au fost promulgate 233 legi. 
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      C. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

 
Sesiunea  septembrie – decembrie 2018 

 
(Situaţia cuprinde datele la 28 septembrie 2018) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 989 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 906 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 83 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 21

39 

– votate  37   

             din care: - înaintate la Senat      16 

                            - în procedura de promulgare 7 

                            - promulgate* 0 

                            - respinse definitiv 14 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 959 

a) pe ordinea de zi 386 

b) la comisii  550 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

5 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 4 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 1 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 3 

 
 
                  ▪ Cele 37 iniţiative legislative votate privesc: 
                                       12 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                           din care: 
                                             4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                                1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                          7  proiecte de legi  
                                       25 propuneri legislativei legislative 
 

* În anul 2018 au fost promulgate  233 legi, din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în 
sesiunile anterioare. 
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D. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  

de zi a Camerei Deputaților 

 

Şedinţele din zilele de luni, 24, marţi, 25 şi miercuri, 26 septembrie 2018 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 389 
 

        din care: - în dezbatere 
389 

 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          16  

20 

   - votate 20 
 

                           - la Senat 4 
 

                           - la promulgare 2 
 

                           - respinse definitiv 14 
 

  
Retrimise la comisii 3 

 
 
 
     ▪ Cele  20 de  iniţiative legislative votate privesc: 
                  1 proiect de lege iniţiat de Guvern: 
                       din care: 
                                             1  proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor  Guvernului 
                               19 propuneri legislative 
 
 
 
 
 
 

rivesc: 
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E. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  

24 – 28 septembrie 2018 
 
 

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

1.  PL-x 403/2016 - Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 
1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice  
 

2.  PL-x 839/2015/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
 
 

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

1. Pl-x 187/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare  
 
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

2. Pl-x 186/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

3. Pl-x 250/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale- Republicare  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

4. Pl-x 170/2018 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor 
prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 
 

 III. Proiecte pentru care procedura a încetat: 
 

1. PL-x 63/2017 - Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor 
obligaţii fiscale  
 

2. Pl-x 325/2018 - Lege privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995  
 

3. PL-x 313/2016 - Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule  
 

4. Pl-x 89/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 
privind sistemul unitar de pensii publice  
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5. PL-x 698/2015 - Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite 
şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică  
 

6. Pl-x 91/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 
  

7. Pl-x 484/2016 - Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  
 

8. Pl-x 522/2016 - Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite 
 

9. PL-x 74/2017 – Proiect de Lege privind 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  
 

10. PL-x 347/2015 - Proiect de Lege privind medicina şcolară  

11. Pl-x 378/2016 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.256/2015 privind 
exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Dieteticienilor din România  
 

12. Pl-x 699/2015 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 Legea Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie din România 
   

13. PL-x 830/2007 - Proiect de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare    
 

14. Pl-x 523/2016 - Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din  

Camera Deputaţilor 
 

( la data de  27 septembrie 2018 ) 
 
 
 

I.  În perioada   24  –  27 septembrie 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 21 rapoarte.  
 Comisiile permanente au depus 21 avize. 
Cele 21 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

  8 

13   

Rapoartele elaborate se referă la: 
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 alte documente, la solicitarea BP şi BPR:                     

3 
1  

17 
0  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 524 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 58 pentru raport 

suplimentar.  
 
                                                                                                                                                                                 

II. De la începutul actualei legislaturi 

     Comisiile parlamentare au întocmit  1363 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 484 

 rapoarte suplimentare 115 42 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 19             

TOTAL     

 
818 545 

 
 
 

 



                  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  24  - 27 septembrie   2018 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 122/2018 
Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital 
integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu 
- raport comun cu Comisia pt. muncă 

Senat 
27.08.18 
12.09.18 

Raport de respingere 
469/R din 25.09.2018 

2 
 

PLx 417/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de 
dezangajare a fondurilor europene 

Senat 25.09.18 
Raport de aprobare 

479/R din 27.09.2018 

3 Plx 443/2018 
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

Senat 25.09.18 
Raport de respingere 
480/R din 27.09.2018 

4 Plx 445/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 

Senat 25.09.18 
Raport de respingere 
481/R din 27.09.2018 

5 Plx 446/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 

Senat 25.09.18 
Raport de respingere 
482/R din 27.09.2018 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 524/2017 
Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din 
parcurile naţionale 
- raport comun cu Comisia pt. mediu 

Senat 
27.02.18 
18.09.18 

Raport de respingere 
470/R din 26.09.2018 

 
III. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 453/2018 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului şi pentru prorogarea unor termene 

Senat 25.09.18 
Raport de aprobare 

477/R din 26.09.2018 

 



IV. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 524/2017 
Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din 
parcurile naţionale 
- raport comun cu Comisia pt. agricultură 

Senat 
27.02.18 
18.09.18 

Raport de respingere 
470/R din 26.09.2018 

 
V. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 440/2018 
Propunere legislativă privind completarea şi modificarea art.10 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă 

Senat 19.09.18 
Raport de respingere 
466/R din 25.09.2018 

2 Plx 442/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 
274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 
privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

Senat 19.09.18 
Raport de respingere 
467/R din 25.09.2018 

3 Plx 444/2018 
Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

Senat 19.09.18 
Raport de respingere 
468/R din 25.09.2018 

4 Plx 122/2018 
Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital 
integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu 
- raport comun cu Comisia pt. buget 

Senat 
27.08.18 
12.09.18 

Raport de respingere 
469/R din 25.09.2018 

5 Plx 179/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
- raport comun cu Comisia pt. sănătate 

Senat 
9.05.18 

25.09.18 
Raport de respingere 
476/R din 26.09.2018 

6 PLx 423/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România 
- raport comun cu Comisia pt. apărare 

Senat 19.09.18 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

484/R din 27.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 



VI. Comisia pentru sănătate şi familie 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 523/2017 
Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

Senat 25.09.2018 
Raport de respingere 
475/R din 26.09.2018 

2 Plx 179/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
- raport comun cu Comisia pt. muncă 

Senat 
9.05.18 

25.09.18 
Raport de respingere 
476/R din 26.09.2018 

3 PLx 421/2018 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
- raport comun cu Comisia pt. apărare 

Senat 
18.09.18 
26.09.18 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

478/R din 27.09.2018 

 
VII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

839/2015/2018 

Cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 

Senat 5.09.18 
Raport de respingere a 
cererii de reexaminare 
464/R din 25.09.2018 

2 Plx 348/2018 
Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

25 
deputatţi 

25.09.18 
Raport de respingere 
473/R din 26.09.2018 

3 Plx 368/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

8 deputaţi 25.09.18 
Raport de respingere 
474/R din 26.09.2018 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 426/2016 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 182/2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

Senat 18.09.18 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

465/R din 25.09.2018 

 
 
 
 



IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 397/2018 
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei 
Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti" 

Senat 25.0918 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

471/R din 26.09.2018 

2 PLx 469/2018 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 
pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la Asociaţia Internaţională a 
Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi 
Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor 
contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea 
anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte 

Guvern 25.0918 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

472/R din 26.09.2018 

 
X. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 421/2018 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
- raport comun cu Comisia pt. sănătate 

Senat 
18.09.18 
26.09.18 

Raport de aprobare 
cu amendamente 

478/R din 27.09.2018 

2 Plx 199/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 
privind statutul cadrelor militare 

5 parlam. 26.09.18 
Raport de aprobare 

483/R din 27.09.2018 

3 PLx 423/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România 
- raport comun cu Comisia pt.muncă 

Senat 19.09.18 
Raport de aprobare 
cu amendamente 

484/R din 27.09.2018 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

PNL susține votul electronic pentru românii din afara granițelor 
 
PNL pune pe masa majorității PSD-ALDE o soluție pentru ca 5 milioane de români din afara gratițelor să nu mai fie 

discriminați la viitoarele alegeri. 
Constituția României garantează tuturor cetățenilor dreptul la vot. 
La ultimele alegeri votul nu a fost nici gratuit, nici garantat. 
 Cu ce s-au confruntat românii din diaspora: 
 • supraaglomerările din jurul secțiilor de votare;  
 • au parcurs sute de kilometri până la cea mai apropiată secție de votare; 
 • scoteau sume enorme din buzunar pentru a ajunge la secția de votare, erau nevoiți să piardă ore în șir pentru a intra 

în cabina de vot; 
 • suspiciuni de fraudă electorală din cauza că s-a votat prea repede sau prea încet etc. 
Astfel, PNL propune ca la alegerile pentru Parlamentul European, la alegerile pentru Președintele României sau pentru 

deputați și senatori, pe lângă votul prin corespondență să se aplice și votul electronic. 
Votul electronic este unul mai ieftin și la fel de sigur ca cel prin corespondență. Tot mai mulți dintre noi ne plătim 

taxele online, facem cumpărături și transferuri de bani prin internet banking, ne încredințăm economiile unor aplicații online. 
De ce nu am accepta să acordăm mai multă încredere unei aplicații E-VOT, cel puțin pentru românii stabiliți în afara 
granițelor?! 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
 

Eu merg la vot, vino și tu! 
 

În 6-7 octombrie, românii sunt chemați să participe la un referendum inițiat în urmă cu 3 ani și susținut de 3 milioane 
de români. Scopul acestuia este consultarea populară cu privire la modificarea definiției căsătoriei din articolul 48 din 
Constituție, astfel încât el să definească firescul și anume: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat 
şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor." 
Această modificare este necesară pentru protejarea instituției căsătoriei, pentru că familia astfel constituită este  un puternic 
factor de coeziune și stabilitate care protejează și oferă condițiile optime pentru creșterea și educarea copiilor.  

Am observat în ultimele zile, reacții tot mai vehemente și voci care îndeamnă cetățenii să boicoteze referendumul, să 
nu participe, pentru că face jocul PSDului, pentru că de banii folosiți s-ar putea face școli, spitale și drumuri, pentru că în 
familiile așa zis tradiționale există multă violență, pentru că discriminează minoritățile sexuale sau familiile monoparentale, 
sau mai știu eu ce alte motive inventate. Da, acest referendum costă, pentru că democrația costă. Cei care l-au propus și îl 
așteaptă de 3 ani, sunt cetățeni români, plătitori de taxe și impozite, care au dreptul să ceară să se folosească o parte din banii 
lor pentru organizare. Referendumul nu își propune să rezolve problemele sociale sau economice sau de infrastructură ale 
României, și nici să facă o analiză sociologică a tipurilor de familie existente în România, care se bucură de recunoașterea și 
sprijinul statului, cu sau fără acest referendum. 

Atunci când un număr semnificativ de cetățeni dorește o consultare publică pe o anumită temă de interes pentru 
viitorul țării, devine o responsabilitate pentru restul societății de a își exprima opinia. Sistemul democratic pe care l-am râvnit 
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într-atât după dictatura comunistă încarcă societatea cu responsabilitatea deciziei politice exercitată prin intermediul 
votului.Votul în sine este o responsabilitate civică, iar boicotul nu este o opțiune, în nicio situație. Referendumul este expresia 
pură a democrației și o formă de exercitare a suveranității naționale, garantată de Articolul 2 din Constituție. Dacă acest 
referendum va fi validat, se va trece la modificarea imediată a articolului 48 din Constituție.  

Pe lângă acuzele de politizare a referendumului, există și persoane care boicoteză acest referendum din cauza 
implicării formațiunilor  religioase creștine, care, susțin aceste persoane, nu ar trebui să se implice în acțiunile statului. Suntem 
cu toții de acord că statul este laic, însă el este compus din cetățeni cu principii și valori creștine, principii care au stat la baza 
formării acestei nații, iar biserica nu poate să rămână neutră într-o problemă esențială a societății, ca familia. Ea nu reprezintă 
doar celula de bază a societății, ci este temelia prezentului și viitorului, mediul în care se formează viitorii cetățeni.  

 Închei spunând că neparticiparea la vot este un abandon de la esenţiala îndatorire cetăţenească, cu efecte negative 
asupra procesului de construcţie democratică, iar îndemnul la boicot este un abuz asupra dreptului individului la propria 
opinie. Cine nu participă la vot să nu emită pretenţii și să nu se plângă ulterior de rezultatul votului. Haideți la vot! 
 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

A ajuns sau nu România la "fundul sacului", domnule ministru Orlando Teodorovici?! 
 

Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
Economistul șef al BNR, domnul Valentin Lazea, a transmis recent un avertisment grav Guvernului Dăncilă, și 

anume faptul că România a ajuns la fundul sacului! Potrivit domnului Lazea, România are nevoie urgentă de creşterea 
competitivităţii bazată pe reforme structurale, precum dezvoltarea sistemului educaţional şi a sectorului de cercetare - 
dezvoltare.  Dar populismul fără acoperire al politicilor economice și fiscale aplicate de guvernele PSD-ALDE au adus 
bugetul în pragul colapsului! Astfel, la această oră, Guvernul mai are nevoie de 13 miliarde de lei pentru acoperirea 
cheltuielilor până la sfârșitul acestui an, bani care nu pot fi acoperiți sub nicio formă din colectări! 

PNL a tras în mod constant semnale de alarmă că sunt probleme reale în visteria României, care sunt 
confirmate de câteva aspecte importante: datele furnizate de Eurostat plasează România din nou pe locul 1 în 
Uniunea Europeană ca nivel al ratei inflației, ajunsă acum la 4,7%, iar împrumuturile externe pe care le face acest 
guvern au ajuns să ne coste cel mai scump! În plus, România a ajuns să aibă al doilea cel mai mare deficit de cont 
curent din Uniunea Europeană, după Cipru. 

 Acest lucru se explică prin faptul că politicile economice din ultima perioadă ale PSD-ALDE şi scandalurile 
politice și de corupție întreținute permanent de către PSDragnea au transformat ţara noastră într-un stat nesigur, astfel că 
Ministerul Finanţelor a ajuns să se împrumute printr-o emisiune de obligaţiuni, cu maturitatea la 157 de luni, la un 
randament mediu de 5,23% pe an! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
România a ajuns să supraviețuiască pe datorie - datoria externă acumulând debite de miliarde de euro -, deoarece 

cheltuielile extravagante și nesăbuite ale camarilei domnului Dragnea nu au în realitate niciun fel de sustenabilitate, iar drumul 
pe care a cotit-o România devine clar o fundătură periculoasă. 

Din acest motiv, ca liberal, consider că România are nevoie urgentă de politici de dreapta, care să susțină, într-adevăr, 
economia și mediul privat și care să atragă investiții consistente. România are nevoie stringentă de un Guvern serios, extrem de 
bine pregătit și capabil de a veni cu soluții reale, pentru a putea preîntâmpina rapid un dezastru economic și pentru a readuce 
țara pe calea competitivității și a dezvoltării durabile! 

Bâlciul deșertăciunilor trebuie să ia sfârșit cât mai repede, stimați colegi ai arcului guvernamental! Altfel, aceste 
derapaje vor antama viitorul multor generații! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
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Pentru PSDragnea companiile profitabile ale statului român 
reprezintă doar un portofoliu de sinecuri 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După cum bine știm, guvernele PSDragnea au încercat să politizeze în ograda majorității PSD-ALDE, în mod oficial, 

prin ordonanță de urgență, toate companiile publice aflate în subordinea diferitelor ministere, mai precis, să renunțe la numirea 
unor manageri privați ai acestora, pentru a putea controla, astfel, în special acele companii de stat profitabile, dar și pentru ca 
domnul Dragnea să mai poată avea la îndemână un portofoliu consistent de sinecuri de oferit, la nevoie, apropiaților săi! 

Însă, PNL a sesizat la CCR modificările aduse OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, iar acestea s-au dovedit în mod indubitabil a fi ilegale, deoarece au fost declarate 
neconstituționale în urma demersului nostru!  

Astfel, sesizarea PNL a fost admisă, constatându-se încălcarea principiului bicameralismului, dar și numeroase alte 
încălcări ale tehnicii legislative în procesul de elaborare şi adoptare a proiectului de lege respectiv, precum şi instituirea unui 
regim juridic extraordinar care conferea Guvernului atribuţii ce depăşesc cadrul constituţional. Mai precis, legea domnului 
Dragnea desființa practic guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, iar PNL a reușit să-i desfiinnțeze această intenție la 
CCR! 

Cu alte cuvinte, domnul Dragnea a încărcat până la refuz în Camera condusă de dumnealui, lista exceptării 
companiilor de stat care trebuie să fie conduse de manageri privați, încercând astfel să se asigure că respectivele numiri rămân 
exclusiv în pixul său și că are la îndemână cât mai multe cadouri tentante cu care să-și ademenească și să-și cumpere 
susținătorii, așa cum s-a întâmplat și la ultimul CEX al PSD. 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Aș vrea să precizez aici și faptul că, în ultimii ani, au fost trase nenumărate semnale de alarmă cu privire la 

nerespectarea de către multe dintre aceste companii a criteriilor de transparență, înregistrându-se grave carențe în acest sens, 
unele neavând nici măcar un site public sau o structură așa cum prevede legea, nemaivorbind despre transparentizarea 
licitațiilor sau a contractelor încheiate de acestea! 

De aceea, constatând că nici după declararea modificărilor aduse OUG 109/2011 ca fiind neconstituționale, numirea 
managerilor companiilor aflate în subordinea unor ministere nu se face conform normelor legale, l-am întrebat, ieri, pe 
ministrul economiei, domnul Dănuț Andrușca, care a fost numărul funcțiilor de conducere la nivelul ministerului pe care îl 
conduce, al societăților comerciale cu capital majoritar și integral de stat, la care Ministerul Economiei este acționar, și al 
regiilor autonome, la preluarea mandatului dumnealui de ministru, și care este în prezent numărul funcțiilor de conducere din 
aceleași entități. Aștept cu interes maxim răspunsul... 

Vă mulțumesc!            Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor 
Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Întreaga tevatură creată de schimbarea lui Liviu Dragnea de la cârma PSD nu este nimic altceva decât praf în ochii 

celor orbiți oricum de mirajul guvernării PSD. Deși, în aparență revoluționară, această mișcare inițiată prin celebra, deja, 
scrisoare de protest, nu este nimic altceva decât o reglare de conturi ordinară. 

Dacă într-adevăr PSD dorea ceva bun pentru români, ar fi venit cu o schimbare totală nu doar cu o schimbare a 
păpușarului. În primul rând cu o schimbare a celui mai slab guvern din istoria țării și apoi cu o îndreptare a tuturor acelor 
nemernicii comise de acest guvern sub bagheta lui Dragnea, nemernicii ca Ordonanța 13, care au scos lumea în stradă și au 
generat ecouri negative până peste ocean. 

În schimb, PSD ce face? Cere schimbarea lui Dragnea cu Viorica Dăncilă și laudă ca extraordinare toate măsurile 
adoptate până acum! Un așa-zis comitet de inițiativă, în care parcă și vedem umbra lui Iliescu și a Comitetului Salvării 
Naționale, și-a asumat rolul de al sataniza pe Dragnea și de a-i pune în cârcă toate relele. Un adevărat raport Hrușciov a fost 
întocmit și făcut public, numai că, spre deosebire de sovietici, care în ‘56 l-au condamnat la Congres pe mustăciosul Stalin dar 
și crimele sale, gașca PSD-istă de acum l-a condamnat doar pe mustăciosul Dragnea, dar i-a lăudat fărădelegile. În plus, 
situația este și mai hilară pentru că toți membrii acestui comitet de inițiativă sunt cei care l-au sprijinit tot timpul pe Dragnea și 
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l-au ajutat să facă toate nemerniciile care au adus România pe marginea prăpastiei. 
Iată deci, că nici vorbă de reformă în PSD. Atât timp cât acest partid este condus de oameni ca Viorica Dăncilă, 

Gabriela Firea, Robert Negoiță, Nicolae Bădălău, Marian Neacșu și alții ca ei, care au susținut constant atacurile repetate 
asupra statului de drept, justiției și economiei românești, nu se poate vorbi de nimic altceva, decât de o schimbare a găștilor 
care împart corupția și incompetența. 

Nu vă bucurați, așadar, că pleacă Dragnea, că s-ar putea să dăm de mai rău...! 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 

Ziua Dăruirii vs „Ziua Încasării” 
 

Senatul României a votat o inițiativă prin intermediul căreia ar putea apărea o nouă sărbătoare în calendar: Ziua 
Dăruirii.  Inspirată de „marțea dăruirii” introdusă de americani în 2012, propunerea dlui Niculae Bădălău urmărește să-i 
determine pe români să facă acte caritabile. Am citit expunerea de motive a acestei propuneri și am aflat că scopul promovării 
este acela de a încuraja generozitatea și implicarea socială. Acea implicare socială atât de iubită de către social-democrați, care 
au avut grijă ca pe data de 10 august să răsplătească cu vârf și îndesat manifestanții din Piața Victoriei. Peste 800 de români, 
implicați social, au făcut plângere la Parchet pentru modul în care au fost „răsplătiți” de jandarmi cu bastoane pe spinare, cu 
gaze lacrimogene și tunuri de apă. Iar azi, la mai bine de o lună și jumătate, aflăm de la liderul PSD, Liviu Dragnea, că partidul 
a decis că s-a acționat legal.  

Mi se pare o ipocrizie ca după o astfel de întâmplare tristă pentru români, să apară un parlamentar social – democrat cu 
o inițiativă care dorește, printre altele, să-i  „contamineze pe alții de bucuria vieții”. Cine spune asta? Domnul Niculae 
Bădălău, nașu’ de la mediatizata  petrecere de tăiere a moțului, unde un manelist i-a dedicat celebra melodie „să vină diaspora, 
că noi mictionam pe ea”. Mă rog, nu așa erau versurile, dar asta era ideea desprinsă din melodie! Să vorbești despre „bucuria 
vieții” când știi că un protestatar și-a pierdut viața după evenimentele din 10 august, să vorbești despre implicare socială când 
știi că ești părtaș la pedepsirea oamenilor nevinovați veniți în piață pentru a-și striga nemulțumirea față de un guvern 
incompetent, condus din umbră de condamnați penal, asta înseamnă să fii... psd-ist. Pe 10 august, sute de români nevinovați au 
„încasat” bastoane prin „amabilitatea” Jandarmeriei.  

Astăzi, se încearcă rescrierea unei întâmplări triste, vorbindu-se despre lovituri de stat, sorosisti, drogați și grupări 
paramilitare. Se încearcă a se distrage atenția de la maltratarea românilor, oferindu-ne la schimb o nouă sărbătoare în calendar: 
Ziua Dăruirii – ințiativă menită să încurajeze generozitatea.  

Dacă această idee ar fi venit de la un alt parlamentar, dacă ar fi apărut într-o altă perioada, mai fericită pentru țara 
noastră, aș fi îmbrățișat-o, cu siguranță. În acest context, însă, doar mă minunez că nimic nu-i mai face pe acești „oameni de 
stat” să roșească în față românilor, să se gândească că, la un moment dat, toți vom răspunde în fața legii pentru faptele noastre. 
Până atunci, însă, nu avem altceva de făcut decât să privim cu indignare către astfel de inițiative care au rolul de a-i discredita 
pe cetățeni.  Și de ce să nu facă asta, dacă tot se află la guvernare! Că, vorba aceluiași manelist, „nu avem frică de rău, la 
putere-i Bădălău!”  

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
Sănătate prioritară, cu medici plecaţi din ţară?  

Domnule preşedinte de şedinţă,  
Stimaţi colegi,  
Ultimele studii sociologice date publicităţii relevă faptul că, în cei aproape 11 ani de la aderarea ţării noastre la 

Uniunea Europeană, peste 15.000 de medici au optat pentru un loc de muncă în spaţiul comunitar.  
Chiar dacă, în ultimii ani, acest veritabil exod al halatelor albe s-a redus într-o oarecare măsură, în sistemul naţional de 

sănătate există încă un deficit cronic de peste 5000 de medici specialişti, la care se adaugă un necesar suplimentar de circa 700 
medici de familie precum şi alte mii de posturi rămase vacante pentru asistente, infirmiere şi personal sanitar auxiliar. Cu toate 
acestea, nici majorarea substanţială a salariilor din sistemul sanitar, începând cu luna martie a acestui an, nu a contribuit la 
reducerea deficitului de cadre medicale, numărul specialiştilor care au decis să revină în ţară după adoptarea acestei măsuri 
reparatorii fiind, practic, nesemnificativ. În aceste circumstanţe, este evident că nu doar componenta salarială i-a determinat pe 
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medici, în special pe cei tineri, să plece din România ci şi gradul de dotare deficitar al majorităţii unităţilor spitaliceşti din ţară, 
birocraţia din sistemul sanitar, corupţia din administraţie, lipsa de respect pentru profesia medicală, dar şi imposibilitatea 
dezvoltării unei cariere profesionale de succes. Toate aceste carenţe au condus la deprecierea majoră a mediei numărului de 
cadre medicale din ţară raportată la celelalte state membre ale Uniunii Europene, existând chiar unele unităţi spitaliceşti care 
reclamă că nu au medici cu anumite specialităţi şi competenţe, ori sute de localităţi fără medici de familie.  

Pe fondul deteriorării continue a stării de sănătate a populaţiei, promisiunile guvernamentale de resuscitare a 
sistemului medical sunt necontenite, dar punerea lor în practică este tergiversată la nesfârşit.  

La instalarea fiecărui cabinet din actuala legislatură s-a afirmat că sănătatea este prioritară pentru coaliţia PSD-ALDE, 
care şi-a asumat prin propriul program de guvernare construcţia a opt spitale regionale şi a unui mega-spital republican în 
Capitală, dar şi lucrări de modernizare a spitalelor judeţene, ambulatoriilor de specialitate şi unităţilor de primiri-urgenţă.  

Cu mici excepţii, datorate în cea mai mare măsură perseverenţei şi competenţei autorităţilor locale, care au aplicat şi 
implementat, prin programe de finanţare europeană, proiecte pertinente şi punctuale de dezvoltare şi reabilitare a infrastructurii 
spitaliceşti pe care o administrează - Oradea fiind, din acest punct de vedere, cel mai potrivit exemplu de bună practică -  
marea majoritate a promisiunilor guvernamentale au rămas la stadiul de bune intenţii.  

Din nefericire pentru români, aceleaşi bune intenţii cu care este pavat şi drumul spre Iad... 
Vă mulţumesc!   

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

***  
Infrastructură de centenar! 

Domnule preşedinte, stimați colegi,  
777 km de autostrăzi, 30.000 de km. de drumuri pietruite sau de pământ, adică o treime din total. Cam aceasta este 

infrastructura de centenar în România. Iar Guvernul PSD-ALDE , prin reprezentanții săi nu face nimic. Sau mai bine zis 
face: Pierde bani europeni.   

În urmă cu cateva zile comisarul european pe fonduri europene, doamna Corina Crețu a facut apel la autoritățile 
române. Oare a câta oară în ultimii doi ani ? Trebuie să faceți un efort pentru a trimite Comisiei Europene mari proiecte de 
infrastructură pentru transport, pentru a se putea aloca fonduri comunitare acestui domeniu. Nu este normal ca într-o țară în 
care infrastructura este la pamânt, să ne permitem să pierdem bani, mulți bani! In perioda 2007-2013 România a reusit o rată 
de absorție de 20%, două miliarde s-au pierdut pe transport. O țară fără autostrăzi, o țară fără școli și spitale, un centenar trist, 
fără prea multe realizări. Si parcă nu era destul. Guvernul României vrea să pună taxe pe autostrăzile încă neconstruite. Să 
râdem sau să plângem? Aceasta este întrebarea. Da, nu este o farsă, ci aceasta este propunerea  guvernului. Dorește să renunțe 
la rovinietă și să introducă taxe pentru autostrăzile din România, după modelul țărilor europene „pentru a întreține 
infrastructura rutieră.” Care autostrăzi stimați guvernanți? Cele pline de gropi, mizerie și fără parapeți?  

Părerea mea că nu este momentul pentru această taxă, pentru că nu veți rexolva nimic. Oamenii vor prefera să meargă 
pe drumurile naționale, evitând astfel „multele autostrăzi.” Pentru viitoarea autostradă Ploiești – Comarnic – Brașov deja s-a 
stabilit taxele pentru șoferi, care sunt cele mai mari din Europa de Sud si de Est. Un proiect care bate pasul pe loc. Nu avem 
autostrăzi, dar calculam taxe. Aceasta chiar nu este o glumă. Taxele de care vă aminteam sunt publicate deja în Monitorul 
Oficial. Probabil sacul cu bani s-a golit din cauza promisiunilor electorale: salarii majoarate, pensii mărite. Halal viziune 
domnilor guvernanți!  

Deputat 
Florin Stamatian 

***  
Exodul tinerilor – O dramă ignorată a societății românești 

Domnule preşedinte,   
Stimați colegi,  
În ultimii ani în țara noastră se întâmplă un fenomen extrem de îngrijorător. Foarte mulți tineri cu minți sclipitoare aleg 

să părăsească România. Fie la studii în străinătate pentru a alege un traseu european, fie cei care au deja studii superioare își 
doresc o altfel de viață.  

Potrivit celui mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite, România este , după Siria, țara cu cea mai ridicată rată 
a emigranților, anual pierzând prin acest fenomen, echivalentului unui oraș. Exodul acestor tineri este legat de nivelul de  
pesimism față de societatea românească, pesimismul legat de direcția în care merge țara, iar nemulțumirea îi determină să-și 
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găsească viitorul în afara granițelor țării.  
Stimați colegi,  
În ultimii 30 de ani România a pierdut mai mult de 16% din populație, pierderea pentru economia țării fiind de 

aproape 2 miliarde de lei pe an. Tinerii pleacă de cele mai multe ori definitiv în căutarea unei vieți mai bune pe care nu o pot 
realiza aici. Oare ascest guvern nu înțelege că plecarea tinerilor va avea drept consecinţă un mare dezechilibru în populația 
țării? Oare nu înțelege că plecarea tinerei generaţii va determina scaderea de resurse active , iar societatea românească are 
nevoie de echilibru pe piața muncii? Oare nu pricepe odată pentru totdeauna că aceste fenomen este îngrijorător pentru 
economia României dar și pentru veniturile la buget? Migrația a dus la o creștere alarmantă a deficitului forţei de muncă, o 
situație care cred că este mult mai gravă decât o criză financiară. Politicile din domeniul educației cresc numărul tinerilor cu 
minți sclipitoare care părăsesc țara an de an. Cu toate că în 2017 a fost un an de creșteri a salariilor şi pensiilor, este clar că 
ceea ce aţi oferit dumneavoastră domnilor guvernanți nu a fost de ajuns de acceea exodul în anul 2017 a fost mai mare din 
2010, inclusiv. Este de neînțeles domnilor și nu pot să îmi explic. Dacă tot ne amintiți de economia care crește și duduie an de 
an, de ce țara se golește, iar tinerii  ne pleacă?  

Deputat 
Dr.Viorica Cherecheș 

***  

Noul program de guvernare PSD-ALDE: „Vă urâm, dragi români!“ 
 
Discursul președintelui PSD, Liviu Dragnea, la finalul Comitetului Executiv, când i s-a cerut, în premieră, „capul“, a 

dat direcția de acțiune pentru coaliția PSD-ALDE pentru acest final de an: „Eu urăsc și altul care să urască atât de tare nu veți 
mai găsi!“. Nu despre metafore este vorba, ci despre ura sinceră, nemascată a lui Liviu Dragnea față de Justiție și față de statul 
de drept. De la înălțimea funcțiilor sale, formale și informale, președintele PSD a atacat în mod direct atât Ministerul Public, 
cât și președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție. În ziua CEx-ului, procurorii militari i-au pus oficial sub acuzare pe șefii 
Jandarmeriei și un secretar de stat din Ministerul de Interne pentru represiunea populației nevinovate în seara zilei de 10 
august. Șirul de nelegiuiri din comunicatul Parchetului General este unul foarte mare. Ancheta, în ciuda tuturor opreliștilor 
puse de Guvern (prin secretizarea documentelor ș.a.), ar putea ajunge până la căpeteniile politice care și-au permis să ia 
Jandarmeria pe persoană fizică și să ordone acțiuni în forță împotriva unor opozanți politici pașnici.  

Președintele PSD se mai arată incomodat și de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna Tarcea, care s-
ar face vinovată de încălcarea legii pentru că nu i-a dat completul de judecători potrivit, care să-l achite în dosarul 
„Bombonica“. Din 8 octombrie, imediat după Referendum, domnul Liviu Dragnea are din nou de urcat scările Înaltei Curți, în 
vreme ce alte dosare grele (care privesc deturnarea unor sume uriașe de fonduri din bani europeni) îi strică somnul.  

Peste toate, cu puține excepții, liderii PSD au ales în majoritate să își cauționeze liderul care așteaptă înfrigurat o a 
doua condamnare definitivă. Explicația a dat-o tot domnul Dragnea: nimeni în afară de el nu ar fi atât de „curajos“ încât să 
promită la televizor, la oră de maximă audiență, distrugerea statului de drept, masacrarea legilor de funcționare a serviciilor 
care asigură siguranța națională, pedepsirea tuturor procurorilor și judecătorilor care au dat sentințe împotriva politicienilor 
corupți, demiterea procurorului-șef și, regina reginelor, Ordonanța de Urgență privind amnistia și grațierea.  

Urmează alte săptămâni și luni de luptă, „pe viață și pe moarte“, pe care o vor duce PSD și ALDE pentru 
destructurarea totală a oricărei instituții care ar mai putea pune stavilă autocrației originale de Teleorman, pe care Liviu 

Dragnea urmărește să o instaureze. Cu prețul distrugerii României și scoaterii ei din Uniunea Europeană, s-a văzut că sunt 
destui politicieni din PSD și ALDE dispuși să meargă pe mâna unui piroman, în speranța că vor prinde și ei niște firimituri!  

 
Deputat 

Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 
***  
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Declarație politică 

Doamnelor și domnilor,  
Îngăduiți-mi, vă rog, ca prin declarația mea politică de astăzi să vă supun nu atât atenției, cât, mai ales reflecției cea 

mai profundă criză cu care România se confruntă de mai bine de un deceniu – românii relocați din țară. Nu fac asta doar în 
numele celor care m-au învestit cu încrederea lor, ci în numele tuturor oamenilor de bună credință.  

În ultimii 12 ani, conform datelor oficiale prezentate de Institutul Național de Statistică, 2,6 milioane de români, 
REPET 2,6 MILIOANE DE ROMÂNI au părăsit țara. Ca să aveți dimensiunea reală a acestui fapt, imaginați-vă regiunea de 
Vest a României (patru județe: Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin) complet depopulată. Neoficial, se pare că numărul 
real al românilor care și-au părăsit țara este de 4,5 milioane. În exercițiul imaginar la care vă invit adăugați vă rog și regiunea 
Nord-Vest (alte 6 județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj).   

Singura țară din lume care se confruntă cu un exod asemănător sau chiar mai mare este Siria. Dar Siria se află în 
război. România cu cine își poartă războiul? Păi, la fiecare 60 de minute, 9 români părăsesc țara din cauza lipsei de 
perspectivă, din cauza modelului societal nesatisfăcător.   

Cei care pleacă aiurea în lume pleacă pentru o viață mai sigură, pleacă pentru o viață mai bună, pleacă pentru condiții 
de studiu și servicii de sănătate mult superioare celor din țara lor, pleacă din cauza corupției generalizate, pleacă într-acolo 
unde sunt respectați, unde munca lor este recunoscută, apreciată și plătită la justă valoare. Așadar, România își poartă războiul 
cu acei puțini români aflați în funcții publice care în loc să-și servească țara o batjocoresc. Dar, sigur că acelor ”puțini români”, 
nu le pasă. Iar costurile nepăsării lor devin imposibil de măsurat.  

Știți cum îmi pare mie țara mea astăzi? Ca un bolnav al cărui așa-zis medic în loc să-l treacă urgent pe tratament, îi dă 
să bea ca să-i fure nu doar banii din buzunar, ci viitorul.   

Această realitate nu mai e nici măcar tristă, e de-a dreptul dramatică. Acesta este motivul pentru care eu socotesc că 
relocarea românilor din țară, depopularea țării, numiți-o cum doriți, este o chestiune de siguranță națională, motiv pentru care 
solicit, introducerea acestei teme pe ordinea de zi în prima ședință a Consiliului Superior de Apărare a Țării.  

În plus, invit absolut toate partidele politice la elaborarea unui plan comun pentru stoparea acestui fenomen devastator 
pentru România.   

Deputat 
Pavel Popescu 

***  

Problemele principalului partid de guvernământ domină agenda politică a României  

Dragi colegi,  
Începutul sesiunii parlamentare s-a prefigurat a fi unul zgomotos, dovadă stând evenimentul politic ce s-a petrecut la 

finalul săptămânii trecute. Atunci am fost martorii unor episoade politice care au relevat anumite tensiuni în principalul partid 
de guvernământ. Problemele economico – sociale, de politică externă, pestei porcine sau cea de-a treia reuniune a Summitului 
„Iniţiativei celor Trei Mări”, deşi importante prin amploare şi semnificaţii, au trecut în plan secund. Nu asistăm pentru prima 
dată la astfel de evenimente, principalul partid de guvernământ arătându-ne în mai multe rânduri, de la alegerile parlamentare 
încoace, cum „luptele interne” sunt mai importante decât ceea ce contează pentru România ca actor politic internaţional şi 
membru al UE.  

Desigur că „sănătatea politică” a României este importantă şi trebuie să ne intereseze, dar cred că mai importante sunt 
problemele ţării şi situaţia în care se găseşte. Altminteri, printr-o analiză reprospectivă, putem observa cum România se sufocă 
din cauza managementului defectuos pe care unele persoane, aflate la conducerea unor ministere sau a altor instituţii 
importante ale statului român, îl desfăşoară. Reamintesc de crizele din domeniul sănătăţii, în mod special de epidemia de 
rujeolă unde numărul total de cazuri confirmate raportate până la data de 21.09.2018 este 15.352, din care 59 de decese, criza 
pestei porcine despre care am aflat că s-au primit informări de la instituţiile specializate ale statului către instituţiile 
competente încă de la 1 ianuarie 2016, probleme din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare, unde nu s-a progresat nimic.  

Toate acestea, dar şi altele, sunt date uitării. Inflexiunea politică în care se găseşte guvernarea domină agenda politică 
a statului român. Distragerea atenţiei opiniei publice de la problemele care cu adevărat contează este o dovadă a minciunii care 
le este servită zilnic românilor. Politica internă, şi când spun politică internă mă refer la „politica de partid”, primează şi vine 
să amintească, parcă, de perioada dinainte de 1989 când „partidul era în tot şi în toate”. Făcând un arc peste timp, astăzi 
importantă nu este România, ci „unitatea partidului”.  

În calitate de deputat ales de cetăţenii României, ca de altfel şi ceilalţii politicieni, cred că tensiunile şi problemele din 
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partidele politice trebuie să fie subsecvente intereselor ţării. Modul cum actuala majoritate parlamentară a înţeles să-şi 
desfăşoare activitatea excede situaţia în care se află ţara. În an de mare sărbătoare nu s-a făcut nimic pentru a celebra 100 de 
ani de la Marea Unire. Din contră, profesionalismul este înlocuit de mediocritate care, de cele mai multe ori, este transferată în 
situaţii negative având în centrul lor cetăţeanul român.  

Vă mulţumesc!  
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
***  

 

Domnule Popa, lăsați scrisorile deschise și victimizarea infantilă 
și deblocați modernizarea Aeroportului  Internațional Iași 

 
„Cei doi ani de mandat în funcția de Președinte al Consiliului Județean Iași ai PSD-istului Maricel Popa reprezintă fără 

echivoc primii doi ani de blocaje, regres și scandal la Aeroportul Internațional Iași, după o perioadă de 4 ani când acesta urcase 
pe podiumul aeroporturilor performante din România. De numele acestui personaj din familia PSD, la fel ca de numele 
celuilalt PSD-ist din fruntea Primăriei Municipiului Iași, Mihai Chirica, nu se leagă niciun proiect major dedicat ieșenilor, 
început în mandatul lor. O trăncăneală continuă, exclusiv acțiuni de imagine care parazitează agenda publică, dar nimic 
concret. Scrisoarea deschisă adresată PNL Iași, de catre Președintele PSD Iași și accidental Președinte al Consiliului Județean 
Iași, Maricel Popa, ne arată că acest domn este complet rupt de realitate, trăiește un coșmar al neputinței și cu toate că partidul 
său se află la guvernare de doi ani, atât local cât și central, având toate pârghiile posibile la dispoziție, acesta vede inamici 
imaginari ce nu îl lasă să își facă treaba.   

Acuzele puerile cum că liberalii blochează dezvoltarea Aeroportului Iași, aflat exclusiv sub conducere PSD, susținută 
de majoritatea PSD – ALDE din Consiliul Județean,  frizează ridicolul.  În fapt, Maricel Popa blochează investițiile de la 
Aeroportul Iași cu bună știintă. Când am plecat din funcția de manager al Aeroportului Iași am lăsat la cheie proiectul de 
modernizare a capacităților de procesare pasageri, care presupunea, printre altele, și unirea celor 3 terminale existente. Cu toate 
acestea, în repetate rânduri, Maricel Popa a afirmat public că nu a primit niciun proiect de dezvoltare al Aeroportului Iași și că 
nu are habar. Culmea ipocriziei este că în vara anului 2017, acesta a prezentat acest proiect într-o conferință de presă.  

Această premeditare sinistră este confirmată însă și de adresa cu numărul 30635 din 22.11.2017, semnată de Maricel 
Popa prin care confirmă faptul că a citit documentația tehnico-economică, faza expertiză tehnică și Studiu de fezabilitate 
pentru obiectivul ”Extinderea infrastructurii de procesare a pasagerilor - terminal T2”. Informațiile prezentate în această adresă 
arată fără putință de tăgadă când a fost depus acest proiect la CJ Iași, cum a stat un an blocat în sertare, precum și faptul că nu 
a existat niciun interes din partea lor pentru a comunica eficient cu conducerea Aeroportului Iași pentru diverse completări, 
actualizări, ajustări. Adresa menționată demostrează mentalitatea funcționarului public incompetent și rău-voitor, care așteaptă 
să expire întâi toate avizele, apoi trimite răspuns solicitantului că trebuie să le refacă.  

Dacă această atitudine ar afecta doar pe apropiații din PSD ai domnului Maricel Popa, atunci ar fi doar problema lor. 
Când însă acest blocaj premeditat afectează destinul sutelor de mii de ieșeni precum și a altor milioane de locuitori ai regiunii 
Moldova, pentru că aeroportul este fundamental important pentru noi toți, atunci trebuie să le strigăm în față acestor 
incompetenți să plece din funcție și să lase pe alții.  

Domnule Popa, nu sunteți cu nimic mai presus decât celalalt incompetent, aflat în fruntea Primăriei Municipiului Iași, 
cu care vă hârjoniți pe unde vă întâlniți dar impreună puneți Iașul pe butuci. Măcar celalalt afișează un fals aer intelectual, deși 
nu ne încălzește cu nimic.”   

Deputat 
Marius Bodea  

*** 

Iniţiativa celor Trei Mări, succes premergător summitului UE de la Sibiu  
 

Iniţiativa celor Trei Mări ce reuneşte 12 state membre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Marea Adriatică şi 
Marea Neagră - Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia, 
s-a dovedit un succes diplomatic la cel maiînalt nivel pentru România şi preşedintele Klaus Iohannis, în ciuda dificultăţilor de 
organizare generate de atitudinea iresponsabilă a Guvernul condus de Viorica Dăncilă.  

Prin eforturile preşedintelui Klaus Iohannis, România a transmis un semnal politic valoros de stabilitate, evidenţiind 
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potenţialul de dezvoltare şi interconectare regională.  
Declaraţia comună susţinută de preşedintele Klaus Iohannis, alături de preşedinta Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, 

de premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, şi de secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, Rick 
Perry, a trasat iniţiativele pro-Uniunea Europeană şi pro- transatlantice ale platformei. A fost un succes diplomatic patronat de 
Preşedintele Klaus Iohanniş de o importanţă majoră pentru ţara noastră deoarece se vor lua decizii importante pentru regiune 
pe plan economic, diplomatic, digital, dar şi în domeniile apărării şi energiei. Mai concret, este vorba de 40 de proiecte pentru 
care se creează un fond de investiţii şi se va începe implementarea lor în regiune.  

În cadrul acestui summit, România va promova proiecte prioritare, precum: modernizarea unei căi ferate din Constanţa 
până în Polonia, reabilitarea canalului navigabil al Dunării, BRUA (conducta care va transporta gaz spre Occident), bursa de 
transporturi în regiune. Au avut loc discuţii despre proiecte concrete care să reducă decalajele faţă de Europa de Vest şi să 
crească bunăstarea cetăţenilor regiunii noastre.  

Exprimarea sprijinului politic pentru lista proiectelor de interconectare în domeniile energiei, transportului şi digital 
oferă o şansa uriaşă pentru România de realizare a unui hub regional în planul securităţii energetice.  

Tot de la Bucureşti s-a transmis un semnal puternic de intensificare a eforturilor de încurajare a mediului privat 
european, prin decizia realizării reţelei Camerelor de Comerţ din statele participante.  

Summitul Iniţiativei celor Trei Mări, prin misiunile asumate, relevă un succes marcant al României, în perspectiva 
preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 2019 şi găzduirii summitului UE de la Sibiu. Toate aceste lucruri bune 
sunt în antiteză cu gafele pe care, aşa cum aţi văzut cu toţi, premierul Viorica Vasilica Dăncilă se încăpăţânează să le facă, ori 
de câte ori are ocazia.  

Atenţia şi încrederea atribuită României de către statele partenere necesită în regim de urgenţă reflecţie şi 
responsabilitate din partea Guvernului României în susţinerea demersului de organizare a reuniunii şefilor de state ce va avea 
loc la Sibiu, în mai 2019.  

Deputat 
Neagu Nicolae 

*** 

Nu vom trăi la nesfârșit doar din importuri și împrumuturi? 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Nu cred că s-ar fi supărat nimeni dacă guvernele domnului Dragnea ar fi adus vreo umbră de prosperitate în viața 

românilor. Am fi fost cu toții fericiți dacă în România, în plină creștere economică, s-ar fi construit autostrăzi, școli și spitale, 
dacă am fi exportat mai mult decât importăm, dacă tinerii nu ar mai fi plecat cu miile din țară, dacă pensionarii ar fi avut o 
pensie reală decentă, iar angajații nu ar fi fost păcăliți cu salarii mai mari doar pe hârtie. Din păcate, foarte mulți dintre noi am 
știut, încă din toamna anului 2016, că promisiunile făcute de președintele PSD, singurul care știa Programul de guvernare, nu 
reprezintă decât o mare înșelătorie, menită să fraudeze încrederea oamenilor și să le obțină votul, pentru a utiliza puterea 
politică numai în interesul său personal.  

Niciunul dintre cele 3 guverne impuse până acum nu au știut să gestioneze una dintre cele mai bune situații 
economice, ci parcă s-au luptat să tragă frâna de mână economiei, prin măsuri care mai de care mai absurde. În vreme ce 
majoritatea statelor din Uniunea Europeană construiesc drumuri și modernizează infrastructura de bază – școli, spitale, rețele 
de utilități – în România nu se construiește nimic. În vreme ce partenerii noștri din UE își susțin, prin politici concrete, 
fermierii și producătorii interni, ca să exporte produsele și să obțină prețuri mai mari, România a ajuns să importe tot mai mult 
și tot mai scump. Dacă am importa tehnologie sau utilaje moderne, chiar ar fi bine, însă noi am ajuns să importăm conserve de 
legume și cocă congelată, din care se face pâine. După criza teribilă a pestei porcine, vom ajunge să facem sarmalele și cârnații 
de Crăciun numai din carne de porc importată. În fiecare lună balanța comerțului țării noastre se degradează, astfel încât, cu 
banii cheltuiți de români se susțin fermieri străini și locuri de muncă în străinătate, în vreme ce fermierii noștri abandonează 
unul câte unul activitățile agricole.  

De asemenea, în plină creștere economică, ne împrumutăm tot mai mult și am ajuns să acoperim în tot mai mare 
măsură plata pensiilor și a salariilor din banii pe care-i împrumută Guvernul. Numai anul acesta vom plăti peste 12 miliarde de 
lei pentru dobânzi. Nici nu are rost să mai spun câte tractoare, câte utilaje sau câți Km de irigații s-ar fi făcut din acești bani. 
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Marea mea grijă este aceea că nu o să putem trăi la nesfârșit din importuri și pe datorie și că nu ne putem aștepta la nimic bun 
de la niciun guvern impus de domnul Dragnea.  

Vă mulţumesc,           Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
 

Peticeala – noul brand de țară creat de PSD-ALDE 
Domnule președinte, 
Stimaţi colegi, 
Peticeala a devenit modul în care țara este guvernată, în lung și în lat, de când PSD și ALDE exercită discreționar și 

nedemocratic puterea. Se peticesc legi proaste, nu cele vechi, ci chiar cele care au fost făcute chiar de ei, de marii experți ai 
PSD și ALDE. S-a peticit Legea salarizării, s-a peticit Codul fiscal, s-a peticit Legea învățământului sau Legea sănătății. S-a 
peticit, culmea, până și Legea pensiilor, chiar în stadiul de proiect, înainte să fie dezbătută și adoptată de Parlament. În ciuda 
peticelilor, oamenii sunt în continuare nemulțumiți de injustețile sociale tot mai mari, de dezechilibrele de venituri și de 
prețurile care par să nu se mai oprească din creștere. Pe lângă legi, se peticește chiar Guvernul, pornind de la peticeala prim-
miniștrilor, Grindeanu, Tudosea sau Dăncilă, unul mai incompetent ca altul și până la cohorta de sute de miniștri și secretari de 
stat, care nici nu știu care le este fișa postului. În schimb, știu să treacă pe la casierie ca să încaseze salarii extrem de mari. Se 
peticesc decizii, se peticesc organigrame și se angajează rudele, se peticesc promisiunile asumate în campania electorală. 

Bugetul este cel care are cele mai multe petice și nu este departe momentul când acesta va crăpa. Deja veniturile mici 
și prăduiala din cheltuieli ne arată că finalul anului va fi unul dezastruos. Bugetul s-a peticit în primul rând pentru a se asigura 
banii pentru pensii și salarii, căci, în inconștiența sa, Guvernul nu a prevăzut bani pentru pentru pensii și salarii tot anul! 
Bugetul de investiții a crăpat încă din ianuarie, iar bugetul cu banii din fonduri europene nu există, pentru că din cauza 
improvizațiilor, în România nu se construiește nimic, nu se modernizează nimic. În tot acest timp, în Europa întreagă, 
guvernele aduc o undă de prosperitate și de dezvoltare pentru cetățeni.  

Drumuri și autostrăzi nu se construiesc de mai bine de 6 ani. Nici măcar nu se peticesc acelea deja construite, iar cele 
care mai primesc câte o lopată de asfalt, mai bine n-ar primi, pentru că lucrările sunt făcute într-un total dispreț față de banii 
românilor. Pe căile ferate, cad sau deraiază trenurile, aceasta întâmplându-se pe rutele unde încă mai circulă trenuri și nu au 
fost închise! Culmea culmilor este aceea că cei mai săraci cetățeni ai Uniunii Europene, fie că vorbim de olteni, dar mai ales de 
bucovineni, plătesc cele mai mari prețuri la utilități din Uniunea Europeană. Și, de parcă nu ar fi îndeajuns că prețurile sunt 
cele mai mari, serviciile sunt și cele mai proaste. Am privatizat resurse, am privatizat rețele de energie, am privatizat cu 
speranța că vom beneficia de servicii mai bune! Așa ar fi trebuit să fie dacă guvernele lui Dragnea nu ar fi fost atât de 
incompetente!  

Stimați colegi. Vă dau exemplul cel mai reprezentativ pentru peticeala la români, care vine chiar din Suceava! În 
permanență rețele de energie se peticesc, câte un metru, câte doi metri, iar a doua zi rețeaua crapă la 2 metri distanță. Nimănui 
nu-i trece prin cap să înlocuiască toată conducta sau poate că unii chiar sunt interesați să spargă asfaltul și mâine și poimâine și 
în fiecare zi. Acesta este dispreț față de româini și aceasta este România lucrului prost făcut. Atâta vreme cât nu vom ieși din 
logica peticelii, țara nu are cum să progreseze! Guvernul PSD-ALDE, cu Dragnea sau fără el, trebuie să plece! A afundat 
România în subdezvoltare și a făcut o populație întreagă să se teamă de ziua de mâine.  

Vă mulțumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Bugetul de stat se va numi bugetul lui Dragnea! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Pentru a scoate țara din confuzie, propun ca de anul acesta bugetul de stat să nu se mai numească așa, ci să-i dăm 

denumirea reală, adică ”bugetul lui Dragnea”. Când înaintașii noștri l-au denumit buget de stat sau buget public, s-au gândit că 
banii sunt luați de la cetățeni, prin impozite și taxe, și aceeași bani trebuie să se întoarcă tot la cetățeni prin servicii publice: 
prin educație de calitate, prin servicii moderne de sănătate, prin drumuri rapide și trotuare fără gropi, prin siguranța publică a 
cetățeanului. De când cel căruia îi place să i se spună ”daddy”, nu de către consoartă, cum ați fi tentați să credeți, ci de către 
supușii din PSD, bugetul public nu mai este al românilor, ci al lui Dragnea! Banii vin tot din sudoarea românilor, tot din taxele 
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și impozitele plătite din munca noastră, însă banii nu se mai întorc la români, ci la baronii și baronașii crescuți de Liviu 
Dragnea. 

Stimați colegi. Vă rog să-mi explicați cu ce drept legal, Președintele Camerei Deputaților, în biroul său de la 
Parlament, a împărțit și împarte, cu generozitate, banii din bugetul public, cumpărând voturi ca să rămână în funcție? Banii 
aceia nu sunt banii domniei sale! Românii nu au votat ca Dragnea să împartă banii românilor ca la jocurile de noroc! Oare 
trăiește domnia sa nostalgia împărțelilor de la TelDrum sau de la ferma de la Salcia? Cine îi dă dreptul să exercite prerogative 
de prim-ministru, ca să utilizeze discreționar fondul de rezervă aflat la dispoziția Prim-ministrului? 

Abia acum înțelegeți cu toții de ce era o panică atât de mare în luna august a acestui an, atunci când Eugen 
Teodorovici spunea că nu mai are bani în fondul de rezervă și că rectificarea bugetară este urgentă pentru plata pensiilor, 
pentru plata salariilor și pentru despăgubirile celor afectați de pesta porcină. Adevărul a fost cu totul altul! Se constată zilele 
acestea că bani pentru pensii erau suficienți pentru pensii. Chiar s-au tăiat 2,63 miliarde de la fondul de pensii și s-a virat 
subvenția la fondul de rezervă. La aceeași rectificare, pentru salarii s-au mai dat ceva sume, căci Guvernul a croit atât de prost 
bugetul la începutul anului. Însă, alimentarea fondului de rezervă cu miliarde de lei, sub justificarea calamității pestei porcine, 
nu a fost decât un tertip ca Teodorovici să-i dea lui Dragnea o pușculiță plină, direct pe masa Cex-ului în care i s-a cerut 
demisia, iar el și-a cumpărat voturi, pe banii noștri.  

Stimați colegi din PSD și, mai ales din ALDE, cei aripa roșie. Ați dus România la un nivel atât de jos încât nimeni nu 
a putut să-și imagineze. Ați promis românilor o ”țară ca afară” și sunteți pe cale să extindeți modelul sărăciei brevetat în 
Județul Teleorman, la nivelul întregii țări. Niciun partener extern nu ne mai privește cu încredere, iar investitorii ocolesc 
România speriați! Ați transformat România într-un mare focar de boală, care pare să atace, fără niciun tratament, democrația, 
economia, educația, sănătatea și ceea ce a mai rămas din infrastructură.  

Pentru cei dintre dumneavoastră care mai aveți puțină responsabilitate față de soarta acestei țări, faceți bine și dați-l jos 
pe Dragnea din funcția de Președinte al Camerei Deputaților, din cea de Prim-ministru, din cea de șef a celor mai multe 
instituții ale statului, pe care și le-a subordonat direct. Scăpați România de un ins care doarme cu poza lui Erdogan sub pernă și 
care a preluat de la acesta inclusiv mustața și principiile autoritare din Evul Mediu. Curând, cetățenii vă vor judeca pentru 
voturile dumneavoastră și ar fi bine să aveți ce le spune atunci când veți da socoteală. 

 Vă mulţumesc,        
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 

Cu PSD-ALDE la guvernare, numărăm miliardele de euro pierdute! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Multă vreme, cetățenii au crezut că noi, cei din PNL, criticăm fără fundament incompetența celor trei guverne puse cu 

mâna stângă a lui Liviu Dragnea. Din păcate, însă, încet și sigur, contestatarii lui Dragnea din PSD încep să confirme și ei că 
tot ceea ce spunem noi de aproape doi ani de zile sunt lucruri adevărate. Da! Țara este guvernată prost, în total dezinteres față 
de români. Investiții nu se fac, veniturile populației cresc mai încet decât prețurile, iar România a pierdut și penultimul loc în 
Uniunea Europeană, fiind depășită, cu un avans puternic, chiar și de către Bulgaria. Pe bune dreptate se întreabă cetățenii unde 
Dumnezeu a dispărut creșterea economică, căci ea nu se vede nicăieri! 

Stimați colegi. Incompetența costă! Incompetența e plătită din buzunarele tuturor cetățenilor. Incompetența înseamnă 
oportunități ratate și bani pierduți. Mulți, poate, s-ar îndoi de spusele răzvrătiților din PSD, care aduc exemple clare că și al 
treilea Guvern al lui Dragnea este unul dezastruos. Dacă aceștia ar fi susceptibili de partizanate în răfuielile dintre găștile 
interne, atunci nu același lucru putem spune și despre Comisarul european pentru dezvoltare regională, doamna Corina Crețu.  

Personaj marcant al PSD și lider respectat în Uniunea Europeană, doamna Crețu ne-a prezentat, pentru a nu știu câta 
oară, dimensiunea catastrofală a incompetenței Guvernului României! Noi am spus-o de aproape doi ani, însă acum avem 
confirmarea cu cifre și documente chiar din partea Comisiei Europene! În aproape doi ani de zile, Guvernele Dragnea 1, 
Dragnea 2 și Dragnea 3 nu au fost în stare nici măcar să elaboreze proiecte pentru aducerea în țară a zecilor de miliarde de euro 
nerambursabili. Da, stimați colegi! În doi ani nu au fost în stare nici măcar să scrie proiectele pe care să ceară banii gratuiți de 
la Uniunea Europeană pentru autostrăzi, pentru spitale regionale, pentru școli și grădinițe. Din cele peste 37,6 miliarde de euro 
pe care România le poate cheltui, fără să le dea înapoi, Guvernul nu a reușit să aducă în țară decât 4,34 miliarde euro în anii 
2017-2018, iar cea mai mare parte a acestora sunt bani pentru subvenții în agricultură și pentru proiectele începute în exercițiu 
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financiar european 2007-2013. La distanță de 4 ani de la începutul exercițiului financiar 2014-2020, România nu a utilizat 
aproape nimic din fondurile pentru dezvoltare regională și coeziune. Mai mult decât atât, prin loviturile pe care le aplică 
Dragnea justiției, statului de drept și principiilor bugetare, este foarte probabil ca oficialii europeni să ne trântească și o 
suspendare a utilizării fondurilor europene. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, atunci ne putem lua adio de la cel puțin 10 miliarde 
de euro.  

Stimați colegi. Cu trei guverne și patru programe de guvernarea, Dragnea nu a reușit să aducă decât minusuri în viața 
românilor! Minus în standardul de viață al angajaților și pensionarilor! Minus în infrastructura de transporturi rutiere și 
feroviare! Minus în adoptarea monedei unice europene! Minus în numărul de firme profitabile! Minus în absorbția fondurilor 
europene! Oricum ar socoti Dragnea, minus cu minus nu o să-i dea pe plus! 

Vă mulţumesc,        
Deputat 

Claudiu Răcuci 
*** 

 
Declarație politică 

Stimați colegi, 
Este cert că lipsa infrastructurii de transporturi ne duce într-o situație critică din punct de vedere al dezvoltării 

economice, ne condamnă la izolare, reduce fluxurile de investiţii străine în țară şi implicit crearea de locuri de muncă şi 
împiedică dezvoltarea durabilă a regiunilor noastre.  

Acesta este și motivul pentru care l-am avut invitat la Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaților, din care fac 
parte, pe dl ministru Lucian Șova pentru o dezbatere privind punctele critice existente ale infrastructurii rutiere si feroviare din 
România, precum si stadiul implementării proiectelor de modernizare a infrastructurii de transport rutier si feroviar. 

Motivele care ne-au determinat să facem acestă invitație au fost blocarea tuturor proiectelor de infrastructură, 
incapacitatea de a absorbi fonduri europene pe Programul Operaţional 'Investiţii Mari', nedemararea niciunui proiect nou cu 
finanţare europeană din cadrul Master Planului, ieşirea din termene în ceea ce priveşte aplicarea Master Planului prin faptul că 
nu s-au demarat tronsoane de autostradă fundamentale, cum ar fi tronsonul Sibiu - Piteşti sau tronsonul Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni. Acestea au fost problemele la care am dorit să avem un răspuns oficial, cu speranța că în cel mai scurt termen se vor 
găsi soluții pentru rezolvarea lor. Ce am auzit în schimb a fost o învinuire a antreprenorilor care se ocupă de executarea 
autostrăzilor, care nu respectă termenele asumate prin contract, am vazut guvernanții dând din umeri, lipsiți de soluții și 
pierduți în hățișul birocratic. 

Am aflat, de asemena, cu stupoare cum din cauza unui buget constant subdimensionat, se degradează aproximativ 320 
de kilometri de cale ferată, dar se repara în schimb doar 16 kilometri.  

Astfel, deși suntem al doilea mare stat din Europa Centrală și de Est, am rămas codași printre țările din 
regiune din punct de vedere al numărului de kilometri de autostradă raportat la populație și la suprafață, dar și la 
număr de kilometri de cale ferată la standarde europene.  

Stimați colegi, dacă de-a lungul timpului toate declarațiile guvernanților ar fi fost respectate, am fi ajuns ca în anul 
2018 să avem mii de kilometri de autostradă, însă din păcate, țara noastră are în acest moment doar 750 kilometri funcționali, 
motiv pentru care am fost declarați rușinea Europei la infrastructură rutieră. 

În aceste condiții, Partidul Național Liberal a luat decizia de a depune și o moţiune împotriva ministrului 
Transporturilor, la Senat, în cursul acestei săptămâni. 

Stimați colegi, PNL nu dorește decât ca proiectele asumate de Guvern să fie duse la bun sfârșit, dorește ca regiunile 
țării să nu se mai dezvolte diferit din cauza lipsei de infrastructură, dorim să nu mai avem sute de accidente rutiere soldate cu 
sute de morți anual, din lipsa de implicare a autorităților publice, vrem să simțim că suntem cu adevărat o țară membră a UE și 
din punct de vedere al infrastructurii de transport. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Șișcu George 

*** 
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Majorarea prețului la gaze și energie electrică, începând cu 1 octombrie, un nou 
motiv de îngrijorare pentru români 

Doamnelor și domnilor,  
Stimaţi colegi,  
În ultima perioadă asistăm la tot felul de scandaluri și reglări interne în PSD, partid care, evident, este mai degrabă 

preocupat de lupta politică internă decât de felul în care trăiesc românii. Agenda internă a acaparat cu totul adevărata 
problematică a României, iar Guvernul este incapabil să gestioneze problemele reale care se amplifică de la o zi la alta. Însă, 
doamnelor și domnilor din PSD, în vreme ce energiile dumneavoastră se consumă pe lupta internă, în încercarea de a ieși 
basma curată dintr-o situație pentru care mai devreme sau mai târziu veți deconta, economia României este în aer. Sau la 
pământ, după cum doriți. Nu vă ascundeți în spatele acestor preocupări și nu vă faceți că nu vedeți cum Robor a trecut de 3%, 
iar în luna august România a atins cea mai mare cotă de inflație din Uniunea Europeană, de aproape 5%. Acestea sunt efectele 
guvernării haotice PSD – ALDE. Degeaba ne fluturați statistici cu creșteri economice, salarii și pensii mărite, câtă vreme 
realitatea vă contrazice. Românii trăiesc din ce în ce mai prost, iar eu cred, doamnelor și domnilor din PSD, că acestea ar trebui 
să fie principalele preocupări ale dumneavoastră. Ar trebui să vedeți că facturile la utilități au crescut, prețurile la carburanți s-
au majorat, iar pentru alimentele de bază românii plătesc mai mult. Începând cu 1 octombrie, gazele se vor scumpi din nou cu 
8%, iar energia cu 5%, măsuri care creează îngrijorare printre românii din ce în ce mai sărăciți. Firește, vor urma alte scumpiri, 
în lanț, în special la alimentele de bază. În foamea de bani, Guvernul dorește acum să introducă asigurări de sănătate 
diferențiate. Cu alte cuvinte, cine are bani va trăi, cine nu, nu. Ați dat câțiva lei la salariu și pensie? Cel mult o glumă amară, 
menită să vă liniștească propria conștiință. Deschideți ochii larg și priviți în jurul dumneavoastră. Aveți curajul să priviți 
haosul pe care această coaliție l-a creat prin așa-zise programe de guvernare fluturate cu emfază la televiziuni. Aveți curajul să 
dați piept cu România reală, care înțelege foarte bine ceea ce se petrece, dar pe care ați gazat-o și ați bătut-o în 10 august.   

Aveți curajul să recunoașteți că ați eșuat cu promisiunile deșănțate și lipsite de orice fundament. Am văzut că în ultima 
perioadă invocați tot felul de dușmani. Stat paralel, persoane cu funcții în stat, ba chiar și românii care protestează împotriva 
dumneavoastră vă sunt dușmani, deși le nesocotiți dreptul fundamental de a nu fi de acord cu dumneavoastră. Nu mergeți prea 
departe. Căutați în propriul dumneavoastră partid și veți găsi acolo cauzele eșecului. Iar ele sunt incompetența și lipsa de 
viziune.  

Vă mulțumesc 
Deputat 

Tudorița Lungu 
*** 
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 Întrebări 

Adresată  doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 

Programe pentru persoanele cu dizabilităţi  
Stimată doamnă ministru, 
Ordonanţa de urgenţă publicată pe 17 iulie 2018  care modifică şi completează Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a creat un dezechilibru în rândul celor pe care ar fi trebuit să-i protejeze. 
Scopul declarat al acestei ordonanţe este de a “ridica calitatea vieții copiilor și adulților cu dizabilități, în acord cu 
reglementările europene și internaționale în domeniu” numai că lucrurile în realitate sunt diferite.  

Recent, la cabinetul meu parlamentar din Judeţul Maramureş mi-a fost adusă la cunoştinţă o situaţie care contravine 
total scopului pentru care a fost modificată legea. Un adult cu handicap grav care se afla de mai bine de 10 ani la un centru de 
îngrijire a fost înapoiat familiei pentru că respectivul centru a fost desfiinţat în baza legii recent modificate. 

Actul normativ prevede ca administraţiile publice locale să amenjeze astfel de centre mai mici pentru persoanele cu 
handicap, numai că termenul de conformare este 31 decembrie 2018. Practic, asistaţii au fost trimişi acasă din unităţile unde 
erau internaţi înainte de a li se asigura un alt loc unde să fie îngrijiţi de personal calificat să facă acest lucru.  

Potrivit statisticilor, la 31 decembrie 2017 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi din cadrul ministerului pe care îl conduceţi, a fost de 797.104 persoane. Dintre acestea, 
18.038 de persoane se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi. 

Numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi la aceeaşi data era de 475, 
număr insuficient pentru nevoile actuale.  

Vă întreb doamnă ministru:  
1. Care este numărul persoanelor adulte cu handicap care au părăsit centrele? 
2. Ce strategii şi programe au Ministerul Muncii şi Guvernul pentru reintegrarea lor?  
Menţionez că doresc răspuns scris.  

Deputat 
Dr. Viorica Cherecheş 

*** 
 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Clarificarea unor reglementări ale Legii nr. 165/2018 
Stimate domnule ministru, 
Deşi vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019, prevederile Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 

creează deja confuzie în rândul angajatorilor prin contradicţiile faţă de reglementările noului Cod Fiscal, semnalate prompt în 
mass media de către profesioniştii contabili. 

Astfel, deşi la articolul 1 din Legea nr. 165/2018 se precizează că actul normativ reglementează modul de acordare, în 
beneficiul angajaților, a biletelor de valoare, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, la articolul 9 al aceleiaşi legi se menţionează că sumele corespunzătoare biletelor de 
valoare acordate de angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, acestea nefiind luate în calcul nici pentru 
angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. 

Pe de altă parte, în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin articolul 
25, alineat (3), litera c), cheltuielile reprezentând tichetele de masă şi voucherele de vacanţă acordate de angajatori sunt 
considerate  ca având deductibilitate limitată.  

În aceste circumstanţe, vă rog, Domnule ministru, să clarificaţi contradicţiile semnalate pentru a nu expune angajatorii 
la interpretarea eronată a prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare care va intra în vigoare  din 
prima zi a anului viitor. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!           Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

Deficitul cronic de cadre medicale 
Stimată doamnă ministru, 
Majorarea substanţială a veniturilor salariale din sistemul sanitar, începând cu luna martie a acestui an, nu a contribuit, 

aşa cum se aştepta, la reducerea deficitului de cadre medicale, numărul specialiştilor care au decis să revină în ţară după 
adoptarea acestei măsuri reparatorii fiind, practic, nesemnificativ. 

Chiar dacă, în ultimii ani, exodul halatelor albe s-a redus într-o oarecare măsură, în sistemul naţional de sănătate există 
încă un deficit cronic de peste 5000 de medici specialişti, la care se adaugă un necesar suplimentar de circa 700 medici de 
familie precum şi alte mii de posturi rămase vacante pentru asistente, infirmiere şi personal sanitar auxiliar. 

Din aceste considerente, vă rog să precizaţi câţi medici au revenit pentru a-şi practica profesia în România după 
aplicarea măsurilor de majorare a veniturilor în sistemul de sănătate? 

De asemenea, vă rog să comunicaţi numărul cadrelor care au solicitat în ultimele şase luni Certificatul Profesional de 
la Colegiul Medicilor în vederea practicării profesiei într-un alt stat membru al Uniunii Europene. 

Nu în ultimul rând, vă rog să menţionaţi ce alte măsuri aveţi în vedere pentru încurajarea medicilor români să se 
întoarcă în ţară pentru dezvoltărea unei cariere profesionale de succes? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!           Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
 

Parteneriat româno-indian în domeniul turismului 
 

Potrivit memorandumului semnat la data de 19.09.2018, România și India vor colabora pentru a dezvolta diferite 
forme de turism (sănătate, cultural sau business), constituindu-se un grup comun de organizare a activităților și atragere de 
investiții pentru dezvoltarea turismului românesc.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Aveți construită deja schema unei strategii naționale de atragere a investițiilor față de partenerii indieni? 
2. Care sunt principalele zone/orașe/stațiuni ale României ce vor fi prezentate ca destinații turistice? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Ample acțiuni de protest 
 

În zilele de 25,26 și 27 septembrie, patronatele, federațiile și sindicatele din transporturi anunță întreruperea 
transportului în toată țara și un protest în fața Ministerului Transporturilor, exprimându-și nemulțumirile. Oficialii COTAR 
afirmă următoarele: "Considerăm că domeniul transporturilor trece printr-o situaţie de criză în acest moment, având în vedere 
preţul combustibilului, care a crescut cu peste 18% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, lipsa forţei de muncă, creşterile 
salariale impuse, lipsa infrastructurii, deprecierea monedei naţionale şi creşterea inflaţiei pentru serviciile de transport, cu 
aproape 2,6%. Acestea reprezintă, din punctul nostru de vedere, problemele reale ale societăţii, iar ministrul Transporturilor nu 
militează în niciun fel pentru soluţionarea acestora. Dacă nu se retrage proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor, pentru 
modificarea şi completarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 
transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe ale acestora, stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, de pe ordinea de zi, solicităm premierului României, Viorica Dăncilă, demiterea ministrului 
Transporturilor, Lucian Şova, care ignoră dialogul social şi nu ţine cont de solicitările patronatelor, sindicatelor şi ale 
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federaţiilor care reprezintă antreprenorii din domeniul transporturilor, companiile care îşi onorează lunar obligaţiile fiscale 
impuse de lege şi care respectă legislaţia în vigoare" 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

- Ce măsuri aveți în vedere pentru a răspunde cerințelor manifestanților? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Tratamentul cu spinrază 
 

În urma unor declarații ați afrimat următoarele: "În România, funcţionează Programul naţional pentru boli rare. (...) 
Anul acesta au fost introduse 36 de molecule noi, medicamente inovative pentru diverse patologii, printre care şi bolile rare. 
Există tratamente care au fost introduse acum trei luni prima dată precum spinraza, acestea nu au fost bugetate de la începutul 
anului, de aceea a fost nevoie să aşteptăm rectificarea bugetară pentru ca aceste tratamente să poată începe. S-a publicat în 
Monitorul Oficial introducerea acestei noi molecule, iar într-o săptămână am avut şi protocolul. Nu cred că a fost vina noastră 
că rectificarea a întârziat atât de mult, nepermis de mult pentru aceşti pacienţi. (...) Din punctul meu de vedere, maxim o lună 
ar fi termenul pesimist, pentru că avem aprobările, avem protocoalele, rectificarea este făcută, urmează să se trimită filele de 
buget şi să se facă achiziţia. O lună ar fi un termen pesimist din punctul meu de vedere. Pentru tratamentul cu spinraza 
identificarea numărului pacienţilor n-aş spune că a fost dificilă, pentru că nu există un registru al acestor pacienţi. Registrul pe 
care îl construim acum - am luat date prin comisiile de specialitate, de la spitale, în acest moment avem 54 de pacienţi care au 
nevoie de acest tratament pe baza criteriilor de admisie în tratament stabilite de comisiile MS" 

În acest context, vă rog să precizați:  
1. Când preconizați că va fi finalizat registrul pacienților ce au nevoie de acest tratament? 
2. Care este situația pacienților ce au fost nevoiți să aștepte rectificarea bugetară? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Conferința generală a AIEA 
 

România a fost aleasă luni, 17.09.2018, vicepreședinte a celei de a 62-a sesiuni a Conferinței Generale a Agenției 
Internaționale pentru Energie Atomică ce se desfășoară în perioada 17-21 septembrie la Viena. Îndeplinirea responsabilităților 
de vicepreședinte face parte din sfera acțiunilor menite să definească poziția României ca viitoare președinție a Consiliului UE. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt aspectele de siguranță și securitate nucleară ce vor fi discutate în cadrul conferinței? Care este 

punctul de vedere față de aceste problematici a ministerului pe care îl conduceți? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției  
 

Protestul magistraților 
 

Duminică, pe data de 16.09.2018, începând cu ora 17:30,  reprezentanți ai magistraților din toată țara au protestat în 
fața Curții de Apel București pentru a-și expune motivele de nemulțumire față de diferite probleme. Printre acestea se numără: 
modificările la legile justiției și la codurile penale, prelungirea mandatelor Inspecției Judiciare prin Ordonanță de Urgență, 
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ignorarea și ridiculizarea Comisiei de la Veneția, dar și evaluarea procurorului general, Augustin Lazăr de către ministrul 
justiției. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este atitudinea ministerului pe care îl conduceți față de problemele ridicate la protest și care sunt soluțiile pe 

care le aveți în vedere? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Situația primului liceu apicol din România 
 

Conform declarațiilor preşedintelui Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea, primul liceu 
apicol din România înființat pe platforma Apicola Băneasa în 1971 nu mai deține în prezent nici măcar o clasă de apicultură. 
Acest liceu a fost transformat în Colegiu Agricol după 1990 dar pregătirea în domeniul apiculturii este inexistentă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați aprobarea profilului de apicultură dacă colegiul respectiv solicită înființarea unei clase? 
2. Luați în considerare promovarea acestei linii de studiu având în vedere poziția României în  

domeniul apiterapiei? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Întâlnirea cu oficialul Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch 
 

Conform unui comunicat de presă remis la data de 19.09.2018 se menționează următoarele: "În cadrul discuţiilor 
oficiale, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch a prezentat specificul investiţiilor străine elveţiene, în mare parte derulate de IMM-
uri, care reprezintă coloana vertebrală a economiei elveţiene şi care au proiecte pe termen lung. Din punctul de vedere al 
companiilor elveţiene, există solicitări pentru stabilitate şi predictibilitate a legislaţiei, pentru îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport şi pentru instruirea tinerilor conform cerinţelor economiei reale" 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să menționați în răspunsul dumneavoastră: 
- Considerați că aceste solicitări din partea companiilor elvețiene pot fi punctul de plecare pentru  

reducerea investițiilor elvețiene în România, din lipsa stabilității și predictibilității legislației, a infrastructurii de transport și a 
instruirii tinerilor conform cerințelor economiei reale? Daca da, care sunt măsurile imediate pe care le aveți în vedere pentru a 
împiedica acest lucru? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul  Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Comerț ilegal de legume 
 

Conform unui comunicat de presă al IGPR,  afișat pe 23.09.2018, polițiștii de la transporturi au efectuat opt percheziții 
domiciliare pentru a descoperi eventualele nereguli cu privire la comerțul ilegal și a siguranței transporturilor. Așadar, au fost 
confiscate 634 de kilograme de legume. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să menționați în răspunsul 
dumneavoastră: 
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1. A fost informat ministerul pe care îl conduceți de această situație? 
2. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a evita astfel de acțiuni ilegale? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei 
 

România stagnează în Raportul Global al Progresului Social 
 

Potrivit unui comunicat al INACO-Inițiativa pentru Competitivitate, România se află pe locul 44 în lume din 146 de 
țări analizate  în ceea ce privește progresul social. Reprezentantul INACO, Anca Tamaș, declară următoarele: "O economie 
competitivă asigură nevoile sociale şi bunăstarea cetăţenilor săi. A cincea ediţie a Raportului Global al Progresului Social, 
lansată în 20 septembrie 2018, menţine România pe locul 44 în lume din 146 de ţări analizate, la fel ca în anul 2017 - în cea 
de-a treia clasă a ţărilor cu un progres social mediu ridicat -, un regres de două locuri în lume faţă de anul 2016. Performanţele 
sociale ale României în 2018 comparativ cu cele din 2017 se îmbunătăţesc uşor la indicatorii ce ţin de: accesul la apă şi 
instalaţii sanitare, adăpost, calitatea mediului, toleranţă şi incluziune, drepturi individuale, dar se deteriorează la indicatorii: 
servicii medicale, siguranţă personală, bazele bunăstării, accesul de educaţie terţiară, accesul la cunoştinţe, respectiv la 
tehnologiile informaţiilor şi comunicaţiilor", 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri aveți în vedere pentru a îmbunătăți situația României după criteriile Raportului Global al  

Progresului Social? 
2. Problema progresului social reprezintă o prioritate pentru ministerul pe care îl conduceți? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Insolvența CFR marfă 
 

În urma unui interviu ați declarat următoarele: ”CFR Marfă, cu fiecare zi de funcţionare a sa, constat că îşi adânceşte 
deficitul. Înainte de sfârşitul acestei luni, în conformitate şi cu exigenţe pe care le are piaţa, Consiliul Concurenţei şi ceilalţi 
operatori, vom lua decizii privind modul în care va funcţiona în continuare, de aşa manieră încât să apărăm interesele statului, 
ale angajaţilor, să asigurăm continuitatea în activitate, dar să o aducem şi în situaţia de a nu mai produce pierderi operaţionale. 
Multe variante, până la insolvenţă, deja le-am exersat şi nu pot să spun că sunt mulţumit de rezultatele pe care le-am obţinut.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt variantele pe care le-ați încercat până la insolvență? 
2. Care este impactul asupra economiei transporturilor dacă CFR marfă intră în insolvență? Au fost efectuate 

studii simulative asupra acestei probleme? 
3. Există un plan de încadrare profesională pentru angajații CFR marfă ce ar putea rămâne fără locuri de muncă? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Circulația cu metroul pe Magistrala 5 
 

În urma unui interviu ați declarat următoarele: ”Eu menţin încă termenul de martie 2019. Există o serie de 
condiţionalităţi, dar pe de altă parte există şi o consistentă determinare din partea mea şi managementului de la Metrorex de a 
gestiona dificultăţile pe care le traversează, inclusiv cu sindicatele, pentru negocierea contractului colectiv de muncă. Încă 
menţin termenul de martie 2019 ca un termen ambiţios. Facem eforturi în acest sens. Dacă nu îmi fixez termene ambiţioase 
înseamnă că mă complac în situaţia aceasta. 

 Pe de o parte, disfuncţionalităţile care au apărut în modul în are avansează această lucrare, generate de situaţia 
financiară pe care o traversează metroul în raport cu antreprenorul, urmare a sentinţei definitive dată de o instanţă românească 
privind plata unei importante sume (188 milioane lei, n.r.) ca despăgubire şi faptul că antreprenorul invocă faptul că neplata 
acestei despăgubiri aduce influenţe negative în derularea contractului. Pe de altă parte, nu e scris în contract cu privire la acest 
aspect. Cert este că mobilizarea a scăzut, că proiectul merge cu viteză mai mică decât ar fi trebuit să meargă. e fac eforturi la 
nivelul Metrorex de a fi identificate resurse financiare – că nu poate fi vorba de susţinere de la bugetul de stat, în contul acestei 
despăgubiri. Metrorex se află în discuţie cu băncile în vederea obţinerii unui împrumut cu care să plătească această 
despăgubire. Estimăm că în prima decadă a lui octombrie vom ajunge la o înţelegere, astfel încât să plătească Metrorex suma 
hotărâtă de instanţă. Pe de altă parte, Corpurile de control al ministerului şi al Guvernului fac investigaţii pentru a identifica 
responsabilităţile legale administrative şi persoanele care se fac responsabile de generarea acestei revendicări. Pentru că eu nu 
cred că această revendicare dată de atâtea instanţe a fost generată de motive neimputabile cuiva, vreo forţă majoră. Şi voi face 
eforturi să descoperim persoanele, le vom prezenta şi public şi vom lua şi măsuri în consecinţă, transmiţând concluziile şi către 
alte organe ale statului care trebuie să îşi exercite activităţile în această problemă.”  

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Dacă în prima decadă a lui octombrie nu se ajunge la o înțelegere, când preconizați că se va finaliza următoarea 

etapă de negocieri? 
2. Care este stadiul investigaţiilor pentru a identifica responsabilităţile legale administrative şi  

persoanele care se fac responsabile de generarea acestei revendicări? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
 

Turismul balnear 
 
Datele statistice demonstrează că turismul balnear în România a înregistrat creșteri din punct de vedere al investițiilor, 

cât și al numărului de turiști. Sectorul balnear este inclus în strategia de turism națională asupra caruia au fost făcute 
următoarele afirmații de către un reprezentat al ministerului: "Aşa cum s-a anunţat, Ministerul Turismului a stabilit, în 
concordanţă cu planul de acţiune al Guvernului pentru perioada septembrie-decembrie 2018, mai multe măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii sectorului de turism din ţara noastră. Astfel, se are în vedere reducerea cotei de TVA la 5% pentru 
diverse activităţi din turism, redevenţe zero în ceea ce priveşte componenta de apă termală şi biotermală, plus posibilitatea de a 
accesa fonduri dintr-un fond de investiţii de către autorităţile locale şi private". 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Există, în acest moment, cereri din partea autorităților locale pentru accesarea fondurilor de  

investiții în sfera turismului balnear? 
2. Aveți în vedere realizarea unei hărți digitale sau a unei aplicații oficiale ce oferă informații asupra  

stațiunilor balneare și a beneficiilor apei termale din aceste zone?  
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
 

Ajutoare de stat pentru investiții 
Suma finanțării cererilor ajutoarelor de stat este de 1,38 miliarde de lei, depășind suma alocată acestui an, de 614 

milioane de lei. Într-un comunicat de presă recent, sunt anunțate următoarele: "Recent, am început procesul de îmbunătățire a 
cadrului legal privind schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014 și ne propunem ca, în viitorul apropiat, să 
venim cu noi modificări care să faciliteze accesul la finanțare al unui număr cât mai mare de investitori. Sperăm ca, în curând, 
efectele să se regăsească în economia reală, iar 2019 să fie un an al investițiilor care să creeze cât mai multe locuri de muncă. 
Așa cum am spus în mai multe rânduri.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
- Care sunt modificările care vor facilita accesul la finanțare al unui număr cât mai mare de  

investitori? Aveți în plan implementarea acestor modificări pentru anul 2019? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei 
 

Extinderea perioadelor de exploatare a termocentralelor pe cărbune până în 2030 
 

În cadrul Consiliului Informal Energie, organizat în Linz (Austria), în perioada 17 - 19 septembrie, ați declarat 
următoarele: "Pentru România, este îngrijorătoare perspectiva de excludere din piaţă a capacităţilor de producere bazate pe 
cărbunele autohton, prin creşterea preţului certificatelor de carbon. Considerăm că o astfel de abordare, pe termen mediu şi 
lung, poate crea mari probleme de adecvanţă a sistemului energetic naţional şi implicit va pune sub semnul întrebării 
securitatea energetică. Securitatea aprovizionării cu energie electrică este şi trebuie să rămână o responsabilitate a guvernelor 
statelor membre. Pentru a asigura o tranziţie suportabilă către o energie curată şi pentru a putea garanta securitatea 
aprovizionării cu energie, mai ales a ţărilor care se bazează într-o măsură semnificativă pe cărbune, este necesară prelungirea 
cel puţin până în 2030 a perioadei de exploatare a termocentralelor pe cărbune existente" 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Conform standardelor Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este susținută trecerea la o  

economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, așadar, reprezintă o prioritate pentru instituția pe care o conduceți această 
modificare? 

2. Această decizie a fost stabilită de comun acord cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Nereguli depistate pe rute feroviare și navale 
 

Conform unui comunicat de presă al IGPR, polițiștii de la transporturi au întocmit în ultima săptămână peste 70 de 
dosare penale și au aplicat sancțiuni contravenționale de 100.000 de lei, pentru nereguli depistate în zona stațiilor de cale 
ferată, a porturilor și pe rute feroviare și navale. Printre aceste nereguli se numără furtul, evaziunea fiscală, fals și uz de fals, 
contrabandă și identificarea a nouă persoane deținătoare și consumatoare de droguri. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt măsurile pe care le luați pentru a opri aceste acțiuni ilegale, în afara sancțiunilor contravenționale?  
2. A fost întocmită o statistică oficială a neregulilor depistate pe rute feroviare și navale pentru anul 2018? 
Solicit răspunsul în scris.                                         Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor 
 

Situația pescuitului ilegal 
 

Conform unui comunicat de presă al IGPR,  afișat pe 23.09.2018, polițiștii de la transporturi au descoperit, în urma 
unor percheziții dimiciliare, nereguli pe linia pescuitului, a comerțului ilegal de pește și a contrabandei. Ca urmare, au fost 
confiscate 48 de kilograme de pește.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. A fost informat ministerul pe care îl conduceți de această situație? 
2. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a preveni astfel de acțiuni ilegale pe viitor? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Persoane cu afecțiuni psihice 
 

În urma unor acțiuni întreprinse de polițiștii de la transporturi, ce au ca scop depistarea neregulilor în zona stațiilor de 
cale ferată, a porturilor, pe rute feroviare și navale, aceștia au identificat trei persoane cu afecțiuni psihice care au fost internate 
în unitățile spitalicești competente.   

Având în vedere cele precizate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. A fost informat ministerul pe care îl conduceți de această situație? 
2. Care este starea actuală a bolnavilor și în ce unități au fost internați?  
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Pachete servicii medicale diferențiate 
Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a propus pachete de servicii medicale diferențiate în funcție de contribuția la 

asigurările de sănătate. "În funcție de cât plătești pe CASS, să ai făcute mai multe variante, pachetul 1, pachet de bază, ai un alt 
venit la care se plătește CASS, deci implicit o contribuție mai mare, atunci ai al doilea pachet, cu alt tip de servicii, ăsta cred că 
e sistemul logic" a declarat dl. Ministru. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați fezabilă în România o astfel de propunere? 
2. S-a făcut un studiu de fezabilitate la nivelul Ministerului Sănătății, a unor astfel de servicii  

medicale diferențiate? 
3. Dacă Ministerul Sănătății a luat în considerare pachete de servicii medicale diferențiate, ce ar  

cuprinde fiecare pachet și câte ar fi în total? 
4. Nu contravine această propunere cu politicile publice sociale? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Condițiile din spitalele din România pentru internarea și îngrijirea pacienților cu arsuri 
 

Șapte deputați au depus o inițiativă legislativă prin care se propune ca ziua de 30 octombrie, când se comemorează 
tragedia din clubul Colectiv, să devină "Ziua pacientului ars". În expunerea de motive, deputatul PSD Corneliu Buicu, 
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președinte al Comisiei pentru sănătate, admite „cumplitul accident a scos la iveală mari slăbiciuni ale sistemului sanitar în 
domeniul îngrijirii medicale ce se acordă marilor arși, în sensul că niciun spital din țară nu îndeplinea în totalitate condițiile 
pentru internarea și îngrijirea acestora, deoarece nu exista o zonă de izolare protectivă pentru pacienții cu asuri". 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Dețineți o statistică a pacienților cu arsuri din ultimii 5 ani? 
2. Câte paturi sunt alocate pentru saloanele de arși în spitalele din Romania? 
3. Care este valoarea tratamentului pentru pacienții cu arsuri? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Autostrada Lugoj – Craiova 
 

Domnul europarlamentar Marian Jean Marinescu a declarat că există finanțare disponibilă pentru realizarea autostrăzii 
Lugoj-Craiova prin Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM, aşa cum s-a făcut cu autostrada Târgu Neamţ – Iaşi. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Intenționați să introduceți spre finanțare autostrada Lugoj-Craiova în cadrul Programului  

Operaţional Infrastructură Mare – POIM? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Modernizarea căii ferate Timişoara – Craiova 
 

Domnul europarlamentar Marian Jean Marinescu a atras atenția asupra faptului că România, mai exact Timişoara şi 
Banatul pot pierde un proiect extrem de important de infrastructură. Este vorba despre domeniul feroviar unde erau alocați 500 
de milioane euro, bani nerambursabili pentru două proiecte de acest gen, inclusiv cel de modernizare a căii ferate dintre 
Timişoara şi Craiova, dar România nu i-a accesat. „(..)acum în POIM, pe partea de cale ferată, suntem în pericol de a pierde 
500 milioane euro şi acolo sunt cuprinse proiecte precum Craiova-Timişoara, şi nu s-a început niciunul” a declarat 
europarlamentarul. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
- Intenționați să depuneți documentația necesară pentru obținerea finanțării în vederea modernizării  

căii ferate Timișoara-Craiova? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Proiecte pe Programul Operaţional Infrastructură Mare 
 

Conform declarațiilor Comisarului European pentru politică regională, Corina Creţu: „Analizăm proiectul de metrou 
Gara de Nord – Otopeni, ultimul proiect depus de România pe Programul Operaţional Infrastructură Mare şi nu mai avem 
proiecte noi, în afară de fazarea proiectelor de apă şi canalizare. Este important să se vină cu proiecte noi pentru că, începând 
de anul viitor, se termină proiectele fazate până în 2020. Vestea bună este că aceste proiecte se vor termina, vestea proastă este 
că deja consumă din ceea ce ar fi trebuit să fie alocat pe proiecte noi din perioada 2014 – 2020. Fac un apel la Ministerul 
Transporturilor să pregătească proiecte mature, Sibiu – Piteşti, Piteşti – Constanţa, podul de la Brăila. Avem bani să începem 
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din această perioadă de programare studiul de fezabilitate pentru autostrada Montana. Avem bani din Programul Operaţional 
de Infrastructură Mare, sunt surprinsă că toţi primarii îmi spun că nu sunt bani, dar la CE ultimul proiect sub analiză este 
metroul Gara de Nord – Otopeni”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când intenționați să depuneți proiecte pe Programul Operaţional Infrastructură Mare? 
2. Când intenționați să depuneți proiecte precum Sibiu – Piteşti, Piteşti – Constanţa, podul de la Brăila? 
3. Ce alte proiecte aveți pregătite pentru a fi depuse pe Programul Operaţional Infrastructură Mare? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului  Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor 
 

Perdele forestiere în Timiș 
 

În anul 2017 au fost avizate studii de fezabilitate ce au vizat înfiinţarea de perdele forestiere, pentru protecţia 
împotriva înzăpezirii, pe mai multe tronsoane ale DN2 şi DN2B, în judeţele Buzău, Brăila şi Vrancea. Împăduririle sunt pe o 
lungime de 52,5 kilometri, acoperind o suprafaţă de 157 de hectare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Intenționați plantarea de perdele forestiere în Timiș? 
2. Dacă aveți în plan plantarea de perdele forestiere în Timiș, pe ce suprafață și unde? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei 
 

Impact negativ în creșterea reală a economiei pentru trimestrul III 
din cauza volumului în scădere de construcții 

 
În comparație cu luna iulie a anului 2017, construcțiile au coborât cu peste 16% în iulie 2018, acest lucru va avea un 

impact în creșterea economică pentru cel de-al treilea trimestru din acest an. Analiștii economici și instituțiile internaționale 
estimează o creștere economică în jurul a 4%, pentru acest an, deși autoritățile din România se așteaptă la 5,5%, cifră pe care a 
fost construit bugetul. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
- Ce măsuri pe termen scurt și mediu intenționați să luați având în vedere această situație? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 

 

Criză de locuri în creșele de stat din Timișoara 
 

În Timișoara, 160 de micuţi nu au fost acceptaţi de autorităţi la creșele de stat, deoarece numărul locurilor disponibile 
este prea mic în raport cu cererile. În acest an au fost depuse 483 de cereri de înscriere la creşă, însă doar 325 de copii au fost 
admişi în sistemul de stat. În Timișoara funcționează, în total, doar 13 creșe de stat. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ați fost informat de această situație de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș? 
2. Intenționați să veniți în sprijinul autorităților locale în ceea ce privește aceată situație? 
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Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Manualele în limba germană nu ajung la timp 
la unitățile de invățământ cu predare în limba germană 

 

Elevii Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timișoara, care este cu predare în limba germană, au primit manuale în 
limba română la început de an școlar în locul celor în limba germană. Directorul unității de învățământ s-a plâns că această 
situație scandaloasă se întâmplă de ani de zile. 

Directoarea Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau”, Elena Wolf, a explicat că le-au fost distribuite elevilor manuale în 
limba română pentru că cele în germană au început să fie traduse abia în vară, astfel că de abia în această perioadă, primele 
manuale, doar la anumite discipline, au ajuns în depozitul Inspectoratului Școlar Timiș. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este motivul pentru care se întârzie distribuirea manualelor în limba germană? 
2. Este adevărat că au început târziu traducerile? Cine se ocupă de aceste traduceri? 
3. Aveți o strategie la nivel de minister pentru ca această situație să nu se mai repete și în următorii ani? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
 

Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii insolvenței 
 
Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii insolvenței a fost pus oficial în dezbatere publică de 

Ministerul Finanțelor Publice. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), structura care la nivel 
național reprezintă și reglementează profesia de practician în insolvență atrage atenția asupra mai multor aspecte: modificările 
dorite prin ordonanță de urgență ar fi contrare Constituției, după ce, în 2013, Curtea Constituțională a anulat un asemenea act 
dat de Executiv în domeniul insolvenței, iar Directiva europeană privind acordarea celei de a doua șanse ar fi încălcată. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Veți lua în considerare propunerile venite din partea UNPIR? 
2. Intenționați să aduceți modificări OUG-ului astfel încât Directiva europeană privind acordarea celei de a doua șanse  

să nu mai fie încălcată? 
Solicit răspunsul în scris.                                          Deputat  
Cu deosebită stimă,                                             Pavel Popescu 

*** 
 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Rezultate studiu "Influența calității vieții profesionale asupra tendinței de migrare 
pentru muncă a personalului din sănătate" 

 

Conform studiului  "Influența calității vieții profesionale asupra tendinței de migrare pentru muncă a personalului din 
sănătate”, comandat de Federația Solidaritatea Sanitară, 83,7% dintre medici și 74,4% dintre asistentele medicale au declarat 
că au luat în considerare posibilitatea de a migra într-o altă țară. Cauzele indicate de angajații din sistemul sanitar care și-ar 
dori să părăsească țara sunt: condițiile de lucru din unitățile sanitare românești: 23,62%; condițiile de viață/civilizație din 
România: 21,95%; nemulțumirea față de venitul actual: 19,15%; dificultățile de realizare profesională în România: 10,3%. În 
ceea ce privește schimbările care ar putea reduce tendința de migrație, 56% dintre cei care intenționează să plece au declarat că 
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își doresc o îmbunătățire a condițiilor de muncă, iar 44% își doresc creșterea veniturilor salariale. Asistentele medicale optează 
în primul rând pentru creșterea veniturilor salariale, în timp ce medicii pun un accent mare pe îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Există la nivel de Ministerul Sănătății un astfel de studiu? 
2. Intenționați să luați în considerare acest studiu în vederea realizării unei strategii pe termen lung pentru stoparea  

migrației? 
3. Ce strategie are Ministerul Sănătății, pe termen lung, pentru a îmbunătăți condițiile de lucru din unitățile sanitare  

românești? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat  
Cu deosebită stimă,                Pavel Popescu 

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Dispozitive medicale moderne pentru pacienți 
 

Conform comunicatului de presă a Ministerului Sănătății, din data de 13.09.2018: „Guvernul a aprobat o Hotărâre de 
Guvern  care prevede reorganizarea Programului național de diabet zaharat derulat de CNAS și finanțat din bugetul  Fondului 
Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS), în scopul asigurării accesului bolnavilor cu diabet zaharat 
insulinodependent la mijloace eficiente de monitorizare și control a nivelului glicemiei. Astfel, structura Programului național 
de diabet  va cuprinde de acum două subprograme distincte: Subprogramul de diabet zaharat tip 1; Subprogramul de diabet 
zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi diabet gestațional. 

De asemenea, actul normativ reglementeză cadrul legal  pentru acordarea unor dispozitive medicale moderne pentru 
pacienții cu diabet zaharat tip 1. Este vorba despre sisteme de monitorizare continuă a glicemiei şi sisteme de pompe de 
insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, precum şi a materialelor consumabile aferente acestora. Se estimează 
că, printre beneficiarii acestor dispozitive  sunt și 3600 de copii. (..)Pacienţii cu diabet zaharat tip 1 vor avea acces la aceste 
dispozitive pe baza unor criterii medicale elaborate de comisia de specialitate a Ministerului Sănătății.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care vor fi criteriile medicale elaborate de comisia de specialitate a Ministerului Sănătății? 
2. Vor putea beneficea pacienții de toate vârstele, cu diabet zaharat tip 1, de senzori de monitorizare continuă a  

glicemiei? 
3. Dacă în prezent, nu vor putea beneficia pacienții de toate vârstele de senzori de monitorizare continuă a glicemiei,  

inteționați ca pe viitor să includeți toți pacienții, indiferent de vârstă? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Strategia în domeniul tineretului pentru anul 2019 
 

Conform bilațului primelor șase luni de mandat a doamnei Ministru Ioana Bran, Ministerul Tineretului și Sportului are 
în vedere pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și a stabilit prioritățile României în domeniul 
tineretului și sportului. În ceea ce privește domeniul tineret, se are în vedere: 

• creșterea adaptabilității tinerilor la provocările pieței muncii viitorului; 
• acces egal la oportunități pentru tineri. 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce programe intenționează Ministerul să implementeze în anul 2019, în plus față de anii precedenți, pentru creșterea  

adaptabilității tinerilor la provocările pieței muncii viitorului? 
2. Care vor fi strategiile pe care le are în vedere Ministerul în ceea ce privește accesul egal la oportunități pentru tineri? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Derogare pentru transportul cerealelor 
 
Conform declarațiilor vicepreședintelui Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Gheorghe 

Albu, Ministerul Transporturilor nu a răspuns la solicitările proprietarilor de maşini şi utilaje agricole privind acordarea unei 
derogări, în campania de recoltare, în ceea ce priveşte timpii de odihnă prevăzuţi în lege. Mijloacele de transport şi cele de 
recoltare ale cerealelor se supun aceleiaşi legislaţii care guvernează sectorul de transport, în condiţiile în care recoltarea este o 
activitate temporară, care trebuie să se desfăşoare rapid şi în perioada optimă, susține vicepreşedintele LAPAR. „Dacă 
recoltarea nu se face în perioada optimă, calitatea produselor scade, iar pierderile pot fi foarte mari. Din păcate, legea spune că 
utilajele trebuie trase pe dreapta după opt ore. Am cerut Ministerului Transporturilor să ne acorde o derogare de la acest 
regulament european unde există un articol care stipulează că fiecare stat european poate să facă acest lucru, pentru vehiculele 
utilizate sezonier. Nu am primit nici un răspuns, motiv pentru care ne gândim la acţiuni de protest”, a mai precizat 
vicepreşedintele LAPAR. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Inteționați să purtați discuții cu reprezentații fermierilor pentru a rezolva această problemă? 
2. Intenționați să acordați derogare pentru transportul cerealelor? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
 

Numărul turiștilor în România în primele șapte luni ale anului 2018 
 

Pe judeţe, în primele şapte luni din 2018, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni 
de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în Municipiul Bucureşti (1,176 milioane), Braşov (729.800), Constanţa 
(660.500) şi Cluj (359.000), iar numărul de înnoptări ale turiştilor a înregistrat valori mai mari în Municipiul Bucureşti (1,912 
milioane), Braşov (1,432 milioane), Constanţa (2,413 milioane) şi Cluj (668.700). 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna iulie 2018 a fost de 44% pe total structuri de cazare turistică, în 
creştere cu 0,4 puncte procentuale faţă de luna iulie 2017. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
- Ce strategie intenționați să implementați pentru a înregistra o creștere a numărului de turiști pentru anul 2019? 
Solicit răspunsul în scris și oral. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Reglementarea activității de lobby în România 
 

A fost scos spre dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea activității de 
lobby în România. Proiectul de ordonanță de urgență privind ”transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării 
intereselor” prevede că demnitarii și funcționarii publici nu vor putea desfășura activități de lobby în domeniile lor de 
activitate, pentru influențarea directă a activității de legiferare și a proceselor decizionale la nivelul administrației publice 
centrale și locale. Însă, nu se precizează alte domenii de activitate. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
- De ce nu sunt reglementate și domeniile de activitate din care nu fac parte demnitarii și funcționarii publici? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
 

Cursul de schimb leu – euro la cel mai ridicat nivel din ultima lună 
 

Cotaţia oficială afişată luni, 24.09.2018, de Banca Naţională a României (BNR) este de 4,6578 lei, o creştere de 0,04 
% faţă de nivelul afişat vineri, 21.09.2018, și se află la cel mai ridicat nivel din ultima lună, iar tendința este de creștere. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este explicația acestui trend de creștere? 
2. Ce măsuri imediate intenționați să luați pentru a stabiliza cotația euro-leu? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Legea zilierilor 
 

Conform declarațiilor vicepreședintelui Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Gheorghe 
Albu, registrul zilierilor împiedică activitatea în agricultură. Acesta a precizat că au avut loc nenumărate întâlniri între 
reprezentanţii fermierilor şi cei ai ministerelor responsabile, în care s-au discutat problemele apărute în urma aplicării acestei 
prevederi legale și au primit doar promisiuni. Iar în plină campanie de toamnă, activitea stă pe loc ore întregi, în fiecare zi, 
pentru ca zilierii să semneze şi să-şi declare datele în registru. Gheorghe Albu a mai precizat că, aşa cum prevede legea, zilierii 
trebuie să semneze şi să noteze datele din buletin de trei ori pe zi în registru. „Am măsurat timpul şi am constatat că  durează 3 
minute la fiecare ziler. În condiţiile în care în fermele mari lucrează zilnic cam 200 de zilieri în perioada de campanie, un 
calcul simplu arată că se pierd 600 de minute pe zi numai cu aceste semnături.. Nu este doar o imensă problemă birocratică 
pentru noi, ci şi pentru cei de la Inspecţia Muncii, care trebuie să proceseze aceste documente” a declarat Gheorghe Albu. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Intenționați să mai purtați discuții cu reprezentanții fermierilor pentru a găsi o soluție pentru această problemă? 
2. Cum intenționați să rezolvați această problemă? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Rezultate studiu "Influența calității vieții profesionale asupra  
tendinței de migrare pentru muncă a personalului din sănătate" 

 

Conform studiului  "Influența calității vieții profesionale asupra tendinței de migrare pentru muncă a personalului din 
sănătate”, comandat de Federația Solidaritatea Sanitară, 83,7% dintre medici și 74,4% dintre asistentele medicale au declarat 
că au luat în considerare posibilitatea de a migra într-o altă țară. Potrivit studiului, creșterea salariilor de bază ale medicilor și 
asistentelor medicale are un impact mult mai mic decât cel estimat. "Impactul optim a fost ratat din cauza distorsiunilor pe care 
legea salarizării le-a introdus în sistemul de sănătate. Cel mai relevant aspect îl constituie procentul pe care-l are tendința de 
migrație asupra medicilor, categoria care a beneficiat de cele mai mare creșteri ale veniturilor salariale." Studiul mai atrage 
atenția că, din cauza discontinuităților din politica de salarizare, fenomenul migrației, care afecta până acum în special medicii 
și asistentele medicale, tinde să se extindă rapid, în masă, la toate categoriile profesionale. "În condițiile în care acest efect 
survine pe fondul unui deficit în creștere de forță de muncă, impactul negativ riscă să fie  unul foarte puternic, aproape similar 
cu cel pe care îl are migrația medicilor și asistentelor medicale." 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Există la nivel de Ministerul Muncii și Justiției Sociale un astfel de studiu? 
2. Intenționați să luați în considerare acest studiu în vederea realizării unei strategii pe termen lung pentru stoparea  

migrației? 
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Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Ambrozia, unul dintre cei mai puternici alergeni 
 

Ambrozia este unul dintre cei mai puternici alergeni și a ajuns o problemă naţională. Mai mult de jumătate din alergiile 
din zona Banatului sunt provocate de ambrozie. Lunile august- septembrie sunt pentru pacienţii alergici la ambrozie un 
adevărat coşmar, alergiile provocate de ambrozie durează între o lună şi o lună şi jumătate, iar în unele cazuri pacienţii ajung 
să nu mai poată deschide ochii. Prof. dr. Panaitescu a declarat că unii dintre pacienţii care au boala de mai mult de cinci ani au 
dezvoltat crize de astm atât de sever încât au ajuns chiar la terapie intensivă. 

Dr. Carmen Panaitescu Bunu a mai declarat că o soluție ar fi un vaccin foarte scump, care nu se găseşte în România. 
Studiile arată că doar 25 la sută dintre pacienţi pot fi trataţi cu terapia convenţională. Restul de 75 la sută nu sunt controlabili, 
pentru că ambrozia e foarte agresivă. „Singura logică ar fi să se facă o aşa numită desensibilizare. Există nişte produse care au 
o structură aparte a extractului de ambrozie care nu mai are putere alergenică, ci are o putere de răspuns tolerogen. Pacientul 
devine tolerant. Cele mai utile sunt vaccinurile subcutanate.” Doamna doctor a mai declarat că ar trebui luate măsuri  la nivelul 
statului prin care imunizarea să devină accesibilă tuturor cetăţenilor, nu doar acelora cu bani sau care au rude în străinătate. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. S-au făcut studii la nivelul Ministerului Sănătății în ceea ce privește pacienții care au dezvoltat această alergie la  

ambrozie? 
2. Intenționați să luați în considerare introducerea acestui vaccin în România și să poată fi decontat, dacă nu în  

totalitate, măcar jumătate din prețul întreg? 
Solicit răspuns în scris.                                             Deputat 
Cu deosebită stimă,                                            Pavel Popescu 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Cât timp Autostrada Ungheni-Iași-Tg. Mureș va mai reprezenta un subiect tabu ? 
 

Stimate domnule ministru, 
În ciuda tuturor demersurilor societății civile și politicienilor ieșeni. situația proiectului autostrăzii Ungheni-Iași-Tg. 

Mureș continuă să fie o Fata Morgana pentru actuala guvernare. Nici un oficial din minister sau al Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a oferit un plan concret de acțiune și nu a indicat sursele clare de finanțare pentru 
realizarea acestui obiectiv, de importanță crucială pentru regiunea Moldovei. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări: 
1. Când urmează să fie finalizate noile studii de fezabilitate pentru tronsoanele Autostrăzii A8? 
2. Care sunt motivele pentru care nu au fost solicitate fonduri de la Comisia Europeană pentru întocmirea  

documentației acestei autostrăzi, din moment ce doamna Corina Crețu, comisar european pentru Dezvoltare, a dat asigurări că 
fondurile există, doar trebuie accesate? 

3. Care sunt măsurile concrete luate de dvs. pentru a demara acest proiect prioritar de infrastructură? 
Vă mulțumesc! Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

*** 
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Adresată domnului director Narcis-Ștefan Neaga, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
 

Ce teme discută drumarii la congrese în țara în care nu se fac nici drumuri și nici autostrăzi? 
 

Stimate domnule director general, 
În urmă cu o săptămână, la Iași, a avut loc un Congres al Drumarilor, reunind oficialități și specialiști din întreaga țară, 

la care ați participat și dumneavoastră. Opinia publică ieșeană nu a putut afla despre subiectele discutate în plen (evenimentul 
fiind lipsit de transparență), dar mai ales despre stadiul proiectului Autostrăzii Ungheni-Iași-Tg. Mureș, principalul proiect al 
Moldovei, prin care se asigură dezvoltarea economică a regiunii. 

În aceste condiții, vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări: 
1. De ce ați refuzat întâlnirea cu presa ieșeană și cu reprezentanții societății civile, susținători ai proiectului Autostrăzii  

A8? 
2. Care au fost principalele concluzii ale Congresului Drumarilor, știind că în România nu s-a demarat, în mandatul  

actualului Guvern, nici un proiect de infrastructură rutieră? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.                                     Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 

Adresată domnului. Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor 
 

Administrarea fondului forestier 
Domnule ministru, 
În Raportul privind modul de îndeplinire a programului de activitate a RNP-ROMSILVA pentru primele şase luni ale 

anului 2018, publicat la data de 6 august 2018 pe website-ul instituţiei menţionate, se menţionează că Ministerul Apelor şi 
Pădurilor nu a clarificat până în prezent modul de soluţionare a problemelor legate de: 

- introducerea în fondul forestier naţional şi amenajarea vegetaţiei forestiere aflate în administrarea ANIF, precum şi  
a terenurilor acoperite cu păşuni împădurite cu consistenţa mai mare sau egală cu 0,4; 

- scoaterea din gestiunea pădurarilor şi din fişele de arondare a cantoanelor silvice a terenurilor forestiere puse în  
posesie şi pentru care proprietarii au încheiat contracte de administrare/prestări servicii odată cu punerea în posesie, precum şi 
a terenurilor forestiere pentru care contractele de administrare/prestări servicii silvice au expirat sau au fost reziliate din 
iniţiativa proprietarului sau a ocolului silvic; 

- administrarea/asigurarea pazei perdelelor forestiere de protecţie aparţinând altor proprietari decât statul, precum şi  
a celor aflate în administrarea altor persoane juridice decât RNP – Romsilva; 

- inadvertenţele între prevederile Legii nr.46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările  
ulterioare, cu privire la asigurarea administrării/serviciilor de pază a perdelelor de protecţie a altor proprietari decât statul de 
către ocoalele silvice de stat, cu fonduri de la bugetul statului.  

 Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care sunt  consecinţele problemelor menţionate mai sus? 
2. Care sunt acţiunile/măsurile, pe care le-aţi întreprins sau intenţionaţi să le puneţi în aplicare pentru soluţionarea  

acestor situaţii? Vă rog să le precizaţi punctual, pentru fiecare situaţie în parte.  
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc.                      Deputat  

Glad Varga 
*** 

 

Adresată domnului Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor 
 

Avizarea şi aprobarea amenajamentelor silvice 
Domnule ministru, 
Raportul privind modul de îndeplinire a programului de activitate a RNP-ROMSILVA pentru primele şase luni ale 

anului 2018, publicat la data de 6 august 2018 pe website-ul instituţiei menţionate, precizează că „se constată greutăţi în 
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obţinerea actului administrativ al autorităţii de mediu”, în ceea ce priveşte avizarea amenajamentelor silvice de către comisia 
tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul ministerului. Aceeaşi situaţie a fost semnalată şi în raportul din anul precedent.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care sunt motivele funcţionării defectuoase a comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură? 
2. Care sunt consecinţele materiale şi băneşti generate de întârzierea/lipsa avizării/aprobării amenajamentelor silvice? 
3. Ce măsuri intenţionaţi să întreprindeţi pentru soluţionarea acestei probleme, semnalată de către RNP-ROMSILVA? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc.                      Deputat  

Glad Varga 
*** 

 

Adresată doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, prim-ministru al României 
 

Proiecte și acțiuni pentru susținerea familiei 
Doamnă prim-ministru,  
O temă importantă în România este reprezentată, în această perioadă, de modificarea Constituției pentru redefinirea 

familiei românești.  Ca susținători ai familiei, consider că este foarte important să facem pași concreți pentru rezolvarea 
problemelor acute care presează familiile din România. 

În acest sens vă rog, doamnă Prim-ministru, să-mi comunicați următoarele:  
1. Care sunt proiectele concrete derulate de Guvernul PSD-ALDE pentru reunirea și susținerea  

familiilor plecate la muncă în afara țării? Care sunt proiectele pentru susținerea copiilor rămași în țară fără 
părinți? Care este bugetul alocat pe fiecare an, în perioada 2017-2019? 

2. Care sunt acțiunile concrete/proiectele întreprinse de Guvern pentru protecția și sprijinirea femeilor bătute,  
abuzate, violate, discriminate? Câte centre speciale pentru astfel de situații au fost construite sau sunt în curs de 
construire? Care este bugetul alocat pe fiecare an, în perioada 2017-2019? 

3. Care sunt proiectele și acțiunile concrete derulate de Guvern pentru reducerea abandonului școlar? Care  
este bugetul alocat pe fiecare an, în perioada 2017-2019? 

4. Care sunt proiectele și acțiunile concrete derulate de Guvern pentru reducerea analfabetismului funcțional?  
Care este bugetul alocat pe fiecare an, în perioada 2017-2019? 

5. Care sunt proiectele și măsurile concrete derulate de Guvern pentru susținerea familiilor din mediul rural  
aflate la pragul sărăciei? Care este bugetul alocat pe fiecare an, în perioada 2017-2019? 

6. Care sunt proiectele și acțiunile concrete derulate de instituțiile guvernamentale pentru protecția copiilor în  
fața abuzurilor, a exploatării prin muncă, a cerșetoriei? Care este bugetul alocat pe fiecare an, în perioada 2017-2019? 

7. Care sunt politicile guvernării PSD-ALDE în domeniul sănătății? Programe de prevenție în privința sănătății  
copiilor, de exemplu. 

8. Care sunt proiectele și acțiunile concrete derulate pentru creșterea natalității? 
9. Care sunt proiectele și acțiunile concrete derulate pentru susținerea familiilor care întâmpină dificultăți în a  

da naștere unui copil? 
10. Care sunt proiectele și acțiunile concrete pentru creșterea numărului, acum insuficient, de creșe și grădinițe  

la nivelul întregii țări? 
11. Ce alte politici și acțiuni concrete întreprinde guvernul dvs. pentru susținerea părinților angajați? 
Stimată doamnă, consider că aceste întrebări vizează probleme cu adevărat urgente ale familiei românești și aștept 

răspunsul dvs cât mai repede posibil. Și, dincolo de răspuns, aștept să îndepliniți măsuri concrete pentru eliminarea acestor 
probleme. 

 Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.            
Deputat 

Valeria Diana Schelean Șomfelean 
*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Investițiile guvernamentale la Spitalul Județean de Urgență Reșița 
Doamnă ministru,  
Sănătatea națiunii este un factor crucial de care depinde performanța acesteia, capacitatea sa de progres și coeziune 

socială precum și, la nivel individual, calitatea vieții cetățeanului, creativitatea și productivitatea acestuia. Sănătatea este un 
element component al siguranței națiunii, fără de care nu poate fi proiectată nicio viziune a dezvoltării naționale. 

În Campania electorală, în programul prezentat și asumat în fața cetățenilor – Programul PSD pentru sănătate – 
Sănătatea este neprețuită la pg.12 sunt angajate următoarele: 

 “Dotarea fiecărui spital județean cu:  
o Echipamente de imagistică moderne (Cel puțin un CT și un RMN)  
o Echipamente pentru analize de laborator  
o Paturi pentru arși (6-10 paturi)  
 Achiziții centralizate, cu specificații tehnice care vor pune accentul pe calitate și pe satisfacerea nevoilor 

pacienților”   
În Programul de Guvernare 2018-2020 asumat de Guvern la începutul anului 2018, la capitolul Politici în domeniul 

sănătății (pg. 96-105), angajamentul mai sus prezentat este nuanțat/anulat și vă asumați urmatoarele: 
 “Modernizarea spitalelor județene pentru a asigura condiții optime actului medical și pentru a asigura accesul 

cetățenilor la servicii de sănătate la ei în județ (…)  
 Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea: (pg.98) 
o Spitale județene – cel puțin 15 
o Ambulatorii de specialitate – cel puțin 150  
o U.P.U. – cel puțin 25 
 Centre comunitare integrate medico-sociale”. 
Având în vedere angajamentele asumate și faptul că guvernarea PSD-ALDE este deja exercitată de doi ani, dintr-un 

mandat de patru ani, vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicați următoarele; 
1. Care este stadiul îndeplinirii angajamentelor făcute și prezentate mai sus în ceea ce priveste Spitalul  

Județean de Urgență Reșița? 
2. Se află Spitalul Județean de Urgență Reșița pe lista spitalelor județene care sunt suținute de Minister pentru  

diferite proiecte de investiții pentru Reabilitare / modernizare / extinderea / dotare? Care sunt aceste proiecte, care este 
valoarea lor și care este termenul pentru finalizarea fiecarui obiectiv? 

3. Care este valoarea investițiilor făcute de Minister pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița defalcat de ani,  
în anul 2017 și în anul 2018? 

4. Care este valoarea investițiilor pe care Ministerul le are în vedere pentru Spitalul Județean de Urgență  
Reșița pentru anul 2019 și pentru anul 2020? 

 Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  
Deputat 

Valeria Diana Schelean Șomfelean 
*** 
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Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor- ministrul Apărării Naționale  
 

Precizări referitoare la reintroducerea serviciului militar obligatoriu 
Stimate domnule ministru,  
În ultima perioadă ați făcut mai multe referiri publice la posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, care 

este în prezent suspendat. Astfel, în argumentația dumneavoastră ați făcut referire la diferite state care au revenit la serviciul 
militar obligatoriu.  

În acest sens, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți, în scris, dacă există în intenția Ministerului Apărării 
Naționale să revină la introducerea serviciului militar obligatoriu, precum și dacă există un proiect de act normativ în acest 
sens și un calendar de implementare.  

Cu aleasă considerație,         Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Îmbunătățirea legislației din domeniul achizițiilor publice 
Stimate domnule ministru,  
În cadrul întâlnirilor numeroase cu reprezentanți ai administrației publice locale, pe care le am în calitate de deputat de 

Alba, se invocă foarte des birocrația și timpul îndelungat de desfășurare al licitațiilor publice, în urma aplicării actualei legi. Se 
știe că se pierd investiții importante din cauza faptului că unele licitații contestate nu se adjudecă în cursul unui an financiar, 
dar există situații când aceste proceduri sunt întârziate perioade și mai îndelungate, urmare a contestării lor repetate. 

Având în vedere, domnule ministru, faptul că ați vorbit de nenumărate ori în spațiul public despre o nouă legislație în 
domeniul achizițiilor publice care să corecteze toate aceste deficiențe, vă solicit să-mi comunicați, în scris, un calendar pe care-
l aveți în vedere în privința acestor modificări legislative, dar și principalele măsuri pe care le veți propune pentru simplificarea 
actualelor prevederi.  

Cu stimă,         Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministrul României 

 

Precizări privind intenția Guvernului de a emite o OUG cu privire la amnistie și grațiere 
Stimată doamnă prim-ministru, 
După ședința CEX a PSD, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, s-a vehiculat în spațiul public, în mod repetat, 

faptul că Guvernul urmează să emită o OUG privind amnistia și grațierea. Mai mult decât atât, această informație a fost 
confirmată de mai mulți lideri ai PSD, dintre care unii chiar și-au exprimat susținerea pentru o asemenea ordonanță de urgență.  

În acest context, vă solicit, doamnă prim-ministru, să îmi comunicați dacă există această intenție a Cabinetului pe care 
îl conduceți, de a emite o astfel de OUG și de unde rezidă caracterul de urgență pentru amnistie și grațiere?  

Totodată, vă solicit să îmi comunicați numărul de ordonanțe de urgență emise de Guvernul pe care îl conduceți, de la 
preluarea mandatului dumneavoastră și până în prezent. De asemenea, vă solicit să îmi comunicați, dacă ați luat în calcul 
sistarea fondurilor europene în cazul în care România, ca stat membru al UE, nu mai îndeplinește criteriile unui stat de drept, 
cu o justiție independentă. Menționez că solicit răspunsul în scris la această întrebare. 

Cu stimă,          
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Adresată domnului Narcis-Ștefan Neaga, director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere 

Precizări privind achiziția și montarea de indicatoare rutiere pe drumurile naționale care duc spre Alba Iulia 
Stimate domnule director general,  
Prin prezenta, vă reiterez faptul că v-am adresat în acest an o întrebare referitoare la posibilitatea montării de 

indicatoare pe drumurile naționale, care să ajute la fluidizarea circulației autovehiculelor ce vin spre Alba Iulia, Capitala de 
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suflet a românilor, cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Mi-ați răspuns cu privire la acest fapt, că aveți în derulare procedura de 
achiziție publică pentru indicatoare rutiere. În acest sens, vă solicit, domnule director general, să-mi comunicați precizările 
dumneavoastră referitoare la următoarele probleme:  

1.  Ați finalizat procedura de achiziție publică a indicatoarelor rutiere? 
 2.  În cazul în care această procedură este finalizată, care este numărul indicatoarelor suplimentare ce vor fi amplasate 

pe DN-uri pentru a indica direcția Alba Iulia și unde anume vor fi amplasate acestea?    
Menționez că solicit răspuns scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
***  

Adresată domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Apărării Naționale  
 

Transmiterea unei cazărmi de la Ministerul Apărării Naționale 
către autoritățile locale din Alba Iulia pentru reabilitare  

Stimate domnule ministru,  
În vederea organizării în cele mai bune condiții a Zilei Naționale a României, celebrând totodată Centenarul Marii 

Uniri, administrația publică locală și județeană din Alba a demarat ample lucrări de modernizare a piețelor Unirii și 
Tricolorului, unde se vor desfășura cele mai importante evenimente, în vecinătatea Sălii Unirii.   

În prezent, se derulează lucrări de reparații capitale la Sala Unirii, la Monumentul Unității Naționale, dar și la 
esplanada din fața Catedralei Încoronării. Autoritățile locale și județene mizează ca până la 1 Decembrie 2018, toate aceste 
lucrări să fie finalizate, iar Alba Iulia să fie o gazdă primitoare pentru sutele de mii de români așteptați să sărbătorească 100 de 
ani de la înființarea statului național român modern. Însă, în tot acest peisaj al unor clădiri reabilitate, o singură clădire 
urmează să rămână “cenușie”, și anume fosta cazarmă a regimentului de gardă, care de ani buni se află în paragină, plină de 
molii și în condiții insalubre.  

Deși municipalitatea din Alba Iulia a depus mai multe solicitări de transmitere a acestei cazărmi abandonate, din 
domeniul public al statului în cel al municipiului Alba Iulia, pentru ca și această clădire să poată fi reparată, până în prezent 
Ministerul Apărării Naționale nu a transmis fosta cazarmă către municipalitate, așa cum s-a întâmplat în multe alte situații de 
acest gen.   

Vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți, în scris, care sunt motivele pentru care Ministerul Apărării Naționale 
nu transferă această clădire “cenușie” către autoritățile locale pentru a fi reabilitată, și dacă ministerul pe care îl conduceți are 
fondurile necesare pentru ca acest imobil sa beneficieze de amplele lucrări de reparații capitale?  

Cu aleasă considerație,                           
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată doamnei Carmen-Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Precizări privind situația șefilor Jandarmeriei Române 
după declanșarea urmăririi penale asupra lor 

Stimată doamnă ministru,  
Ca urmare a începerii urmăririi penale în cazul celor patru șefi ai Jandarmeriei Române și audierii acestora în calitate 

de suspecți, vă solicit să îmi răspundeți dacă ați luat decizia de punere a acestora la dispoziția MAI, până la finalizarea anchetei 
penale.  

De asemenea, vă solicit un răspuns în acest sens și în legătură cu secretarul de stat responsabil pentru relația cu 
prefecturile, care are tot calitatea de suspect. Totodată, vă mai întreb dacă în calitate de ministru ați dispus și alte măsuri, astfel 
încât aceste persoane să nu influențeze probe și martori în legătură cu evenimentele din 10 august a.c. 

Menționez că solicit răspunsul în scris. 
Cu stimă,                                                    Deputat 

Florin-Claudiu Roman 

***  
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Adresată domnului Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei  
 

Precizări privind funcțiile de conducere din cadrul societăților comerciale 
aflate în subordinea Ministerului Economiei  

Stimate domnule ministru,  
Prin prezenta întrebare, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care a fost numărul funcțiilor de conducere la nivelul 

ministerului pe care îl conduceți, al societăților comerciale cu capital majoritar și integral de stat, la care Ministerul Economiei 
este acționar, și al regiilor autonome, la preluarea mandatului dumneavoastră de ministru, și care este în prezent numărul 
funcțiilor de conducere din aceleași entități.  

 Totodată, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți, în scris, care a fost modalitatea de ocupare a acestor funcții, 
de la preluarea mandatului dumneavoastră și până în prezent, și să-mi comunicați componența nominală al fiecărui CA și al 
fiecărei AGA la care Ministerul este unic acționar sau acționar majoritar, din subordinea sau coordonarea Ministerului 
Economiei, precum și data numirii acestora.  Vă mulțumesc.  

Cu aleasă considerație,           Deputat   
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 

 

Precizări privind finanțarea unităților administrativ-teritoriale, din impozitul 
pe venit, în proiecția bugetului de stat pentru anul 2019 

Stimate domnule ministru,  
Prin prezenta întrebare, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, cu privire la modul în care va fi asigurată anul viitor 

finanțarea unităților administrativ-teritoriale, din impozitul pe venit, în proiecția bugetului de stat pentru anul 2019.  
Totodată, vă solicit să îmi comunicați dacă bugetul de stat pentru anul 2019 prevede aceeași metodologie de 

redistribuire a cotelor defalcate din impozitul pe venit și din TVA.  
De asemenea, vă solicit să îmi comunicați dacă vă veți respecta angajamentele asumate la întâlnirile cu asociațiile 

primarilor, când ați afirmat faptul că nici un UAT nu va avea în 2018 un buget mai mic decât cel din 2017.  
Cu stimă,          Deputat 

Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Precizări privind valoarea totală a creditelor angajate de Guvernul României 
în perioada ianuarie 2016 - septembrie 2018 

Stimate domnule ministru,  
Prin prezenta întrebare, vă solicit să îmi precizați, în scris, care este valoarea totală a creditelor angajate de Guvernul 

României în perioada ianuarie 2016 - septembrie 2018. De asemenea, vă solicit să nominalizați în această categorie fiecare 
credit în parte, valoarea acestuia și motivele pentru care a fost contractat, precum și destinația.  

Totodată, vă solicit, domnule ministru, să-mi răspundeți care este nivelul datoriei publice a României pentru finalul 
primului trimestru al anului 2018.  

Cu stimă,         Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

Discriminare salarială în sistemul de sănătate publică 
Doamnă ministru, 
Cu ocazia discuțiilor avute în dezbaterile din Parlament la Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, atât în cadrul Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, dar și la 
dezbaterile generale, în plen, am atras atenția asupra categoriilor profesionale din domeniul sănătății rămase în afara anexei, cu 
referire în special la fizicieni și biochimiști.  
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Așa cum foarte bine știți, legea menționată a generat și discriminări între diferite categorii profesionale, astfel încât, la 
ora actuală, fizicienii și biochimistii au rămas cu venituri salariale sub cele ale unor categorii din sănătate, care nu sunt 
absolvenți de studii superioare sau post-universitare. La momentul dezbaterii, atât dumneavoastră, doamnă ministru, cât și 
președintele comisiei de muncă, dl deputat Adrian Solomon, ați dat asigurări că vor fi găsite soluții ulterioare și pentru cei 
rămași în afara grilei.  

Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, doamnă ministru, dacă ați identificat soluțiile la care v-ați referit, care sunt acelea 
și calendarul lor de implementare. M-aș bucura dacă mi-ați răspunde punctual, la o întrebare punctuală, și nu în mod general, 
fiind vorba de o evidentă discriminare salarială între salariați din sistemul de sănătate. 

Cu stimă,        
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice  
 

Aplicarea si interpretarea Legii 78 din 28 martie 2018 privind exonerarea personalului plătit 
din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 

 

Stimate doamnule ministru,       
La cabinetul parlamentar am primit un memoriu din partea unui angajat DGASPC Timis, în care mi-a fost semnalată 

interpretarea incorecta a Legii 78/2018.  
Conform Legii 78 din 2018 se prevede ca : Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de 

natura salariala incasate in temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de munca in 
vigoare la data platii acestor drepturi, sume considerate a fi incasate nelegal si pe care personalul prevazut la art. 1 trebuie sa le 
restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control a unor 
prejudicii. 

Angajatii din Administratia Publica au beneficiat, de asemenea, de sporul de dispozitiv și nu au fost obligați să 
restituie aceste sume, în schimb angajații DGASPC Timis sunt tratati diferit prin interpretarea Legii 78 din 2018 și sunt somati 
să restituie sumele de bună voie prin angajamente de plată. 

Angajații DGASPC sunt victimele neaplicării unitare a Legii 78/2018, prin faptul că nu sunt exonerați de la plata 
sumelor reprezentând indemnizația de dispozitiv. 

Domnule Ministru, vă rog să-mi expuneti motivele pentru care s-a ajuns în aceasta situație în care să existe 
discriminări între diferitele categorii de funcționari publici și totodata vă rog să îmi comunicați care sunt soluțiile pe care le 
veți lua pentru a elimina aceste inechități generate de aplicarea Legii nr. 78/2018. 

Cu mulţumiri,                                                                         
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Adresată Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Motivele încetării Programului "Lapte și corn" pentru cei aproximativ 70.000 de elevii din județul Constanța 
 

Stimate domnule ministru, Anul școlar 2018-2019 a început în județul Constața cu foarte multe probleme, printre 
acestea numărându-se și sistarea Programului "Lapte și corn", pentru aproximativ 70.000 de elevi, ceea ce reprezintă în fapt 
privarea elevilor de o masă zilnică, în special a celor din satele județului Constanța, pentru care o masă gratuită la școală are o 
importanță semnificativă.  

Dincolo de faptul că acest program ar fi trebuit înlocuit, de multă vreme, cu o masă caldă, acolo unde există 
posibilitatea, sau una diversificată, pentru toți elevii din România, solicitare pe care PNL a reiterat-o permanent în acest sens, 
vă rog, domnule ministru, să-mi precizați de ce Guvernul din care faceți parte nu a luat toate măsurile legale și financiare 
necesare, astfel încât Programul "Lapte și corn" să funcționeze din momentul deschiderii noului an școlar și nu, așa cum se 
preconizează, abia din al doilea semestru școlar.  
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De asemenea, vă rog să-mi precizați dacă această decizie de sistare a programului mai sus menționat are vreo legătură 
cu intenția Guvernului Dăncilă de a aplica mai multe măsuri de economisire a veniturilor bugetare, deși există acte normative 
în vigoare care reglementează clar faptul că elevii trebuie să beneficieze gratuit, cel puțin de fructe, legume și lapte, în cadrul 
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 în toate unitățile de învățământ. 

Menționez că solicit răspunsul în scris la această întrebare. 
Cu stimă,          

Deputat 
Bogdan-Iulian Huțucă 

*** 
 

Adresată domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  
 

Motivele încetării Programului "Lapte și corn" pentru cei aproximativ 
70.000 de elevii din județul Constanța 

  

Stimate domnule viceprim-ministru,  
Anul școlar 2018-2019 a început în județul Constața cu foarte multe probleme, printre acestea numărându-se și sistarea 

Programului "Lapte și corn", pentru aproximativ 70.000 de elevi, ceea ce reprezintă în fapt privarea elevilor de o masă zilnică, 
în special a celor din satele județului Constanța, pentru care o masă gratuită la școală are o importanță semnificativă.  

Dincolo de faptul că acest program ar fi trebuit înlocuit, de multă vreme, cu o masă caldă, acolo unde există 
posibilitatea, sau una diversificată, pentru toți elevii din România, solicitare pe care PNL a reiterat-o permanent în acest sens, 
vă rog, domnule Viceprim-ministru, să-mi precizați de ce Guvernul din care faceți parte nu a luat toate măsurile legale și 
financiare necesare, astfel încât Programul "Lapte și corn" să funcționeze din momentul deschiderii noului an școlar și nu, așa 
cum se preconizează, abia din al doilea semestru școlar.  

De asemenea, vă rog să-mi precizați dacă această decizie de sistare a programului mai sus menționat are vreo legătură 
cu intenția Guvernului Dăncilă de a aplica mai multe măsuri de economisire a veniturilor bugetare, deși există acte normative 
în vigoare care reglementează clar faptul că elevii trebuie să beneficieze gratuit, cel puțin de fructe, legume și lapte, în cadrul 
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 în toate unitățile de învățământ. 

Menționez că solicit răspunsul în scris la această întrebare. 
Cu stimă, 

Deputat 
Bogdan-Iulian Huțucă 

*** 
 

Adresată doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale  
    doamnei Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Românii de Pretutindeni 
 

“Sindromul Italia” 
Stimată doamnă ministru, 
Datele Eurostat arată că Italia este țara cu cea mai îmbătrânită populaţie din Europa, peste 22% dintre italieni având 

peste 65 de ani. Aici trăiesc, oficial,  peste un milion de români. Neoficial, numărul lor a depășit 3 milioane, fiind minoritatea 
principală în Peninsulă. 

Într-o astfel de țară, cu populație din ce în ce mai îmbătrânită, româncele au devenit cea mai mare forţă de muncă în 
domeniul îngrijirii bătrânilor. Italienii le numesc badante şi foarte multe familii se bazează pe ajutorul lor. Unele dintre ele 
trăiesc de mulți ani numai în umbra celor de care au grijă, iar greutățile, umilința sau șocurile prin care trec și lipsa cu anii de 
lângă cei dragi, le macină din punct de vedere psihic, iar pe unele dintre ele aceste probleme netratate le împing chiar către 
suicid. În presa italiană româncele respective sunt denumite “deţinutele albe”, pentru că îşi asumă de bunăvoie să fie 
”prizoniere” într-o astfel de viață, renunțând la ele pentru a asigura un trai decent copiilor și familiilor lor. 

Toate aceste lucruri au atras atenția unui grup de psihiatri şi antropologi italieni, care a ajuns în luna ianuarie a acestui 
an la Iaşi pentru a studia fenomenul pe care ei l-au denumit “Sindromul Italia” sau “Sindromul Badantelor” și pentru a încerca 
să găsească soluții pentru ca româncele care lucrează în peninsulă în acest domeniu, să nu mai cadă pradă bolilor psihice. 
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În acest context, vă întreb, doamnă ministru, dacă aveți și dumneavoastră în vedere un plan de măsuri sau un program 
comun al celor două ministere, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin care să 
se acorde sprijinul acestor persoane care trăiesc și muncesc departe de familii și care s-au transformat, în cele mai multe cazuri, 
într-o simplă sursă de venit pentru acestea, cu consecințe foarte grave în cele mai multe cazuri. Menționez că solicit răspuns 
scris. 

Cu stimă,         Deputat 
Bogdan-Iulian Huțucă 

*** 
Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 

 

Măsuri pentru soluționarea crizei de personal din turism 
Stimate domnule ministru, 
În contextul în care turismul se confruntă cu cea mai gravă criză de personal din ultimii ani, angajatorii din turism 

revin cu ideea scutirii taxării salariilor angajaților în extrasezon. Unul din argumentele acestora este că o parte din personalul 
hotelurilor de pe litoral și-ar dori să rămână să lucreze și în extrasezon, ocupându-se de întreținerea hotelurilor în perioada în 
care acestea sunt închise pentru pregătirea sezonului estival următor. 

În acest sens, vă întreb, domnule ministru, ce măsuri aveți în vedere pentru ca acești angajați să nu ajungă în șomaj, să 
nu plece și ei să lucreze în străinătate, iar statul român să piardă, astfel, din nou, forța de muncă pregătită și calificată. 

Menționez că solicit răspuns scris. 
Cu stimă,           Deputat 

Aurel-Robert Boroianu 
***  

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale  
 

Situația manualelor școlare cu greșeli de redactare  
Stimate domnule ministru,  
Începutul anului școlar 2018-2019 a fost marcat de numeroasele greșeli strecurate în mai multe manuale școlare 

editate, în premieră, în acest an, de către Ministerul Educației.  
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați, domnul ministru, ce se va întâmpla cu manualele care au fost 

deja tipărite cu greșeli, la cât se cifrează prejudiciul cauzat bugetului statului prin realizarea eronată a acestor manuale, când 
vor primi elevii manuale corespunzătoare și ce măsuri s-au luat împotriva celor ce se fac vinovați de această situație fără 
precedent.  Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc.  

Cu aleasă considerație,         Deputat  
Sorin Ioan Bumb 

***  
 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale  
 

Dotarea bibliotecilor școlare 
Stimate domnule ministru,  
România se confruntă, la această dată, cu o situație specială în ceea ce privește educația, unul dintre indicatorii 

alarmanți fiind procentul foarte mare al analfabeților funcționali, care în rândul tinerilor de vârstă școlară se ridică la circa o 
treime. În plus, numeroase sondaje de opinie ne arată că circa jumătate dintre români nu au citit niciodată o carte.  

În aceste condiții, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați, pentru fiecare județ în parte, câte biblioteci școlare 
funcționează în mediul urban și câte în mediul rural, care sunt sumele cheltuite pentru achiziția de carte, în anul 2017, la 
nivelul fiecărei astfel de biblioteci școlare, precum și care este numărul bibliotecilor școlare, la nivel național, din care elevii 
pot împrumuta cărți în format electronic. Precizez că situația solicitată nu se referă la unitățile de învățământ universitar și 
post-universitar. Menționez că doresc răspund scris.  

Vă mulțumesc.  
Cu aleasă considerație,             Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
***  
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății  
 

Examenul de rezidențiat - sesiunea noiembrie 2018 
Stimată doamnă ministru,  
România se confruntă, în ultimii ani, cu o hemoragie masivă a cadrelor medicale care aleg să profeseze în străinătate 

din cauza condițiilor nefavorabile din sistemul medical românesc. Medicii ocupă un loc special în această statistică, mai ales că 
pregătirea și formarea lor presupune serioase sacrificii personale dar și un efort material însemnat.  

În sesiunea din noiembrie 2017 a concursului național de intrare în rezidențiat, Ministerul Sănătății a pus la dispoziția 
tinerilor medici 3.137 de posturi în domeniul medicină și 258 de posturi în domeniul medicină dentară. La concurs s-au înscris 
5.054 de concurenți pentru domeniul medicină și 1.277 de concurenți pentru domeniul medicină dentară. După cum se poate 
ușor observa, disproporția este uriașă, numărul solicitanților fiind aproape dublu în cazul domeniului medicină și de aproape 5 
ori mai mare în cazul domeniului medicină dentară. În asemenea condiții, nici nu este de mirare că tinerii medici aleg să plece 
din țară, aici neexistând posibilitatea de a profesa, pentru că, paradoxal, nu sunt posturi disponibile... 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați, doamnă ministru, care este numărul posturilor scoase la 
concurs de Ministerul Sănătății la sesiunea noiembrie 2018 a concursului național de rezidențiat, precum și care este Strategia 
adoptată de Ministerul Sănătății pentru a corela cererea și oferta de locuri de muncă pentru tinerii medici. Menționez că doresc 
răspuns scris.  Vă mulțumesc.  

Cu aleasă considerație,           Deputat  
Sorin Ioan Bumb 

*** 
 
Adresată domnului Mihai - Viorel Fifor, ministrul Apărării Naționale 
 

Situația bazei militare Mihail Kogălniceanu 
Stimate domnule ministru, 
În data de 27.02.2018, v-am adresat întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 3132A/27.02.2018, obiectul 

întrebării fiind “Baza militară Mihail Kogălniceanu”. 
În răspunsul pe care l-am primit de la dumneavoastră în data de 26.03.2018 cu număr de înregistrare 363, era indicat 

sfârșitul lunii aprilie ca termen final pentru etapa de identificare a proprietarilor ce dețin terenuri în zona de interes operațional.  
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care este stadiul actual privind terenuri din zona de interes operațional? 
2. Care sunt etapele următoare? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,            Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Lista școlilor fără aviz sanitar și aviz ISU 
Stimate domnule ministru, 
La începerea noului an școlar în România sunt 3.892 de școli și grădinițe care nu au autorizație privind securitatea la 

incendiu, conform anunțului făcut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Pe lână unitățile de învățământ 
care nu au autorizație din parte ISU, există multe alte școli care funcționează fără aviz sanitar. Ca urmare, domnule ministru, 
vă rog să îmi puneți la dispoziție următoarele informații în format electronic la adresa de email sorin.moldovan@cdep.ro: 

1. Care sunt unitățile de învățământ fără autorizație privind securitatea la incendiu? 
2. Care sunt unitățile de învățământ fără aviz sanitar? 
Vă mulțumesc.  
Cu aleasă considerație,           Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Lipsa de personal la Agenția Națională a Medicamentului 
 

Stimată doamnă ministru, 
Agenția Națională a Medicamentului este o instituție, care ar trebui să fie la un grad ridicat de profesionalism, 

deoarece medicamentele sunt elemente importante și esențiale în viața unei persoane bolnave. Lipsa de personal din această 
agenție și lipsa de specialiști din domeniul medicamentelor este un motiv extrem de grav care în cel mai scurt timp trebuie 
rezolvat. Este de neînțeles cum într-o agenție atât de importantă există doar 2 funcționari care se ocupă de procesul de 
autorizare al tratamentelor pentru cetățenii bolnavi din România. Din cauza faptului că numărul de personal este redus, 
procesul este unul greoi iar singurii care au de suferit sunt bolnavii, care așteaptă ca tratamentele lor de care au nevoie să fie 
autorizate. 

Ca urmare, doamna ministru, vă transmit următoarea întrebare: 
- Care vor fi măsurile concrete luate de către Ministerul Sănătății în această situație gravă? 
Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,          Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Lipsa proiectelor europene 
Stimate domnule ministru, 
Zilele trecute Comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina Crețu, a declarat că din luna aprilie România, 

prin Ministerul Transporturilor, nu a mai prezentat niciun proiect complex, fezabil și de anvergura către Comisia Europeană, în 
contextul în care există bani europeni care așteaptă să fie accesați. 

Este inadmisibil ca un minister al unei țări membre a Uniunii Europene să nu fie în stare din luna aprilie 2018 până în 
luna septembrie 2018 să construiască proiecte pentru a fi analizate de către Comisia pentru Dezvoltare Regională având în 
vedere că există foarte mulți bani europeni care așteaptă să fie investiți. Prin acest lucru se poate vedea nepăsarea Ministerului 
și modul defectuos de gestionare a priorităților cetățenilor români.  

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care este poziția Ministerului Transporturilor privind această situație? 
2. Care sunt proiectele la care se lucrează în acest moment și care este stadiul lor? 
Vă mulțumesc. 
Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,           Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 
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 Interpelare 
 

 

Adresată: domnului George Vladimir Ivașcu, ministrul Culturii și Identității Naționale 
De către: Sorin Ioan Bumb, deputat  
Obiectul interpelării: Sezonul Cultural România-Franța  

 
Stimate domnule ministru, 
Sezonul Cultural România-Franța, veritabil instrument diplomatic, reprezintă una dintre acțiunile de o deosebită 

importanță pentru promovarea României în plan extern, dar și pentru dezvoltarea actorilor din domeniul culturii românești, 
inclusiv prin realizarea de parteneriate și acțiuni bilaterale. 

În acest context, având în vedere temele și capitolele stabilite de Ministerul Culturii pentru realizarea acestui proiect, 
vă rog, domnule ministru, să-mi clarificați următoarele aspecte:  

1. De ce Alba Iulia nu a fost inclusă pe lista centrelor regionale în care se vor desfășura acțiuni, în cadrul acestui 
program?  

2. Există proiecte programate să se desfășoare în AlbaIulia sau în județul Alba, în cadrul acestui program și dacă da, în 
ce constau aceste proiecte?  

3. Câte proiecte au fost aprobate pentru a se desfășura, la nivel național, în cadrul acestui program, în ce constă fiecare 
dintre aceste proiecte aprobate și cu ce sumă este finanțat fiecare proiect de către statul român?  

Menționez că doresc răspuns în scris.  
Vă mulțumesc.  
Cu aleasă considerație.  

*** 

 
 


