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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 22 –  25 aprilie 2019) 

 
 

 
 

 Ședința Camerei Deputaților de miercuri,  24 aprilie 2019 
 

 
Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 24 aprilie, prin vot final, următoarele acte normative: 

 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a 

României (PL-x 212/2019) - lege ordinară (165 voturi pentru, 90 împotrivă, 3 abţineri) 
2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.560 din 18 septembrie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.957 din 13 noiembrie 2018 (PL-x 483/2016/2019) - lege ordinară (172 voturi pentru, 83 
împotrivă, 4 abţineri) 

3. Legea  pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.633 din 12 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1020 din 29 noiembrie 2018 (PL-x 
373/2018/12.12.2018) - lege organică (181 voturi pentru, 83 împotrivă, 1 abţinere) 

4. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.650 din 25 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.97 din 7 februarie 2019 (PL-x 
406/2018/2019) - lege organică (180 voturi pentru, 81 împotrivă, 2 abţineri). 

 
*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea  februarie – iunie 2019* 

 
(Situaţia cuprinde datele la 25 aprilie 2019) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1221 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2018 986 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019 235 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 89 

118 

– votate  116 

             din care: - înaintate la Senat      24 

                            - în procedura de promulgare 48 

                            - promulgate* 26 

                            - respinse definitiv 18 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1119 

a) pe ordinea de zi 501 

b) la comisii  598 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

1 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 8 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 4 

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

 
 

      Cele 116 iniţiative legislative votate privesc: 
                                     47 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                  din care: 
        18  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                              6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                            23 proiecte de legi  
                                     69 propuneri legislative 
 

         
    * În anul 2019 au fost promulgate 72 de legi, dintre care 26 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune, 
iar 46 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  

de zi a Camerei Deputaților 
 

 

 
Şedinţa din ziua de miercuri, 24 aprilie 2019 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

478 

        din care: - în dezbatere 

 

478 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          4  

4 

   - votate 
 

4 

                           - la promulgare 
 

4 

 
 

▪ Cele 4 de iniţiative legislative votate privesc: 
                            4  propuneri legislative 
rivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
 

(săptămâna 22 – 25 aprilie 2019) 
 

 

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

1.  PL-x 406/2018/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi 
a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie  
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.650 din 25 octombrie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.97 din 7 februarie 2019  
 

2.  PL-x 373/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum şi pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.633 din 12 octombrie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1020 din 29 noiembrie 2018  
 

3.  PL-x 212/2019 - Lege  pentru  modificarea  art.  30  din  Legea  nr. 312/2004  privind  Statutul  Băncii Naţionale 
a României 
 

4.  PL-x 483/2016/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.560 din 18 septembrie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.957 din 13 noiembrie 2018  
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor 
 

( la data de  25 aprilie 2019 ) 
 
 
 

I.  În perioada   22 – 25 aprilie 2019  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 27 rapoarte.  

       Comisiile permanente au depus 23 avize. 
Cele 27 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

 24 
  3   

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

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

7 
2  

18 
  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 576 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 81 pentru raport 

suplimentar.  
 
                                                                                                                                                                              

 
II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  1903 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

2017 

În anul 
2018 

 

În anul 
2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 198 

 rapoarte suplimentare 115 67 27 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 11 

TOTAL 818 849 236 

 
 

 
  



             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  22 - 25 aprilie 2019 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx 654/2018 Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor 

- raport comun cu Comisia pt. buget 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

9.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
193/R din 24.04.19 

 
II. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx 54/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.106/2018 privind prorogarea unor termene 
- Raport comun cu Comisia pt. cultură 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

12.03.19 
Raport de aprobare 
178/R din 23.04.19 

2 
 
PLx 216/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.15/2019 

pentru prorogarea unor termene 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare 
188/R din 24.04.19 

3 

 
 
PLx 179/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2019 
privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi 
modificarea unor acte normative 
- raport comun cu Comisia pt. industrii şi Comisia pt. administraţie 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

9.04.19 
Raport de aprobare 
190/R din 24.04.19 

4 

 
 
PLx 223/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.18/2019 
privind modificarea şi completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare 
191/R din 24.04.19 

5 

 
PLx 654/2018 Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor 

- raport comun cu Comisia economică 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
193/R din 24.04.19 

6 

 
 
PLx 133/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-
fiscal 
- raport comun cu Comisia pt. agricultură 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
196/R din 24.04.19 



7 

 
 
PLx 81/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea 
Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere 
în sectorul avicol 
-  raport comun cu Comisia pt. agricultură 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
197R din 24.04.19 

 
III. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx 744/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale 
- raport comun cu Comisia pt. transporturi 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
185/R din 24.04.19 

2 

 
 
PLx 506/2018 

Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor 
de importanţă naţională în domeniul energiei electrice 
- raport comun cu Comisia pt. agricultură,  Comisia pt. mediu şi Comisia 
juridică 

73 parlam., 
adoptat  
de Senat 

19.03.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
186/R din 24.04.19 

3 
 
PLx 199/2019 Proiect de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină 

26 parlam.,   
adoptat  
de Senat 

16.04.19 
Raport de respingere 
187/R din 24.04.19 

4 

 
 
PLx 179/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism 
şi modificarea unor acte normative 
- raport comun cu Comisia pt. buget şi Comisia pt. administraţie 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

16.04.19 
Raport de aprobare 
190/R din 24.04.19 

5 

 
 
PLx 729/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. transporturi, Comisia juridică şi Comisia pt. 
apărare 

48 parlam.,  
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
192/R din 24.04.19 

6 

 
 
PLx 438/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 
- raport comun cu Comisia pt. mediu 

7 deputaţi,  
adoptat 

 de Senat 
16.04.19 

Raport suplimentar de 
respingere 

115/RS din 24.04.19 

7 

 
 
Plx 601/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. transporturi şi Comisia juridică 

41 parlam.   
respinsă    
de Senat 

23.04.19 

Raport suplimentar de 
aprobare cu 

amendamente 
456/RS din 24.04.19 

 
 
 



IV. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
PLx 37/2017 Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar 

- raport comun cu Comisia pt. muncă 

32 parlam.,   
adoptat    de 

Senat 
23.04.19 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

184/R din 24.04.19 

2 

 
 
PLx 744/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) şi (4) ale art.40 din Ordonanţa 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale 
- raport comun cu Comisia pt. industrii 

Guvern,    
adoptat    de 

Senat 
23.04.19 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

185/R din 24.04.19 

3 

 
 
PLx 729/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia juridică şi Comisia pt. 
apărare 

48 parlam.,  
adoptat    de 

Senat 
23.04.19 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

192/R din 24.04.19 

4 

 
 
Plx 601/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. industrii şi Comisia juridică 

41 parlam.   
respinsă    
de Senat 

23.04.19 

Raport suplimentar de 
aprobare cu 

amendamente 
456/RS din 24.04.19 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx 160/2019 

Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
- raport comun cu Comisia juridică 

48 parlam.,  
adoptat  
de Senat 

16.04.19 
Raport de aprobare 
183/R din 24.04.19 

2 

 
 
PLx 506/2018 

Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor 
de importanţă naţională în domeniul energiei electrice 
- raport comun cu Comisia pt. industrii,  Comisia pt. mediu şi Comisia 
juridică 

73 parlam., 
adoptat  
de Senat 

16.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
186/R din 24.04.19 

3 

 
 
 
PLx 121/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2019 
privind transmiterea obiectivului de investiţii “Canal magistral Siret-Bărăgan” 
din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională 
“Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
194/R din 24.04.19 



4 

 
 
PLx 111/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2019 privind 
reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine 
şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a 
carcaselor şi ale animalelor vii 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu  

amendamente 
195/R din 24.04.19 

5 

 
 
PLx 133/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
financiar-fiscal 
- raport comun cu Comisia pt. buget 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
196/R din 24.04.19 

6 

 
 
PLx 81/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind 
aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie 
şi de creştere în sectorul avicol 
- raport comun cu Comisia pt. buget 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

9.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
197R din 24.04.19 

7 

 
 
PLx 126/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
- raport comun cu Comisia pt.  mediu 

11 parlam.,   
Adoptat  
de Senat 

24.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
198/R din 24.04.19 

 
VI. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx 362/2018 
 

Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară 
- raport comun cu Comisia pt. sănătate 

18 parlam., 
adoptat    
de Senat 

15.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
177/R din 23.04.19 

2 

 
 
PLx 179/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în 
turism şi modificarea unor acte normative 
- raport comun cu Comisia pt. buget şi Comisia pt. industrii 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

9.04.19 
Raport de aprobare 
190/R din 24.04.19 

 
VII. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx 506/2018 

Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice 
- raport comun cu Comisia pt. industrii,  Comisia pt. agricultură şi 
Comisia juridică 

73 parlam., 
adoptat    
de Senat 

27.03.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
186/R din 24.04.19 

2 

 
 
PLx 126/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
- raport comun cu Comisia pt.  agricultură 

11 parlam.,   
adoptat     
de Senat 

24.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
198/R din 24.04.19 



3 

 
 
PLx 438/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr.238/2004 
- raport comun cu Comisia pt. industrii 

7 deputaţi,  
adoptat 

 de Senat 
16.04.19 

Raport suplimentar de 
respingere 

115/RS din 24.04.19 

4 
 
Plx 273/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea 

nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 

2 deputaţi,   
respinsă de 

Senat 
16.04.19 

Raport suplimentar de 
respingere 

313/RS din 24.04.19 
 
VIII. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 
 
PLx 37/2017 

Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar 
- raport comun cu Comisia pt. transporturi 

32 parlam.,   
adoptat    
de Senat 

16.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
184/R din 24.04.19 

2 

 
 
PLx 143/2019 

Proiect de Lege privind cerinţele de creştere a mobilităţii salariaţilor între 
statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie 
suplimentară 

Guvern,   
adoptat    
de Senat 

16.04.19 
Raport de aprobare   
189/R din 24.04.19 

 
IX. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx 362/2018 
 

Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară 
- raport comun cu Comisia pt. administraţie 

18 parlam., 
adoptat    
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
177/R din 23.04.19 

 
X. Comisia pentru cultură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx 54/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.106/2018 privind prorogarea unor termene 
- Raport comun cu Comisia pt. buget 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

9.04.19 
Raport de aprobare 
178/R din 23.04.19 

2 

 
 
PLx 68/2019 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe 
- raport comun cu Comisia juridică 

15 parlam.  
adoptat  
de Senat 

12.03.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
179/R din 23.04.19 



3 
 
 
PLx 113/2019 

Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a 
Radioului 

52 senatori,  
adoptat  
de Senat 

9.04.10 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
180/R din 23.04.19 

4 
 

Pl 582/2015 Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului 
91 parlam.,  

respinsă  
de Senat 

9.04.19 
23.04.19 

Raport suplimentar de 
aprobare cu amendamente 

577/RS din 24.04.19 
 
XI. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx 734/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor 
- raport comun cu Comisia pt. apărare 

Guvern,  
adoptat   
de Senat 

16.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
176/R din 23.04.19 

2 

 
 
PLx 68/2019 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe 
- raport comun cu Comisia pt. cultură 

15 parlam.  
adoptat  
de Senat 

15.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
179/R din 23.04.19 

3 

 
 
PLx 160/2019 

Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 
- raport comun cu Comisia pt. agricultură 

48 parlam.,  
adoptat  
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare 
183/R din 24.04.19 

4 

 
 
PLx 506/2018 

Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice 
- raport comun cu Comisia pt. industrii,  Comisia pt. agricultură şi 
Comisia pt. mediu 

73 parlam., 
adoptat  
de Senat 

9.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
186/R din 24.04.19 

5 

 
 
PLx 729/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. transporturi şi 
Comisia pt. apărare 

48 parlam.,  
adoptat    de 

Senat 
19.03.19 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

192/R din 24.04.19 

6 

 
 
Plx 601/2014 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. industrii şi Comisia pt. transporturi 

41 parlam.   
respinsă    
de Senat 

23.04.19 

Raport suplimentar de 
aprobare cu 

amendamente 
456/RS din 24.04.19 

 
 
 
 
 
 
 
 



XII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
PLx 734/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor 
- raport comun cu Comisia juridică 

Guvern,  
adoptat    de 

Senat 
16.04.19 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

176/R din 23.04.19 

2 

 
 
PLx 729/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. industrii, Comisia pt. transporturi şi 
Comisia juridică 

48 parlam.,  
adoptat  
de Senat 

12.03.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
192/R din 24.04.19 

 
XIII. Comisia specială comună pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx 
406/2018/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie 

179 
parlam.   
adoptat    
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
181/R din 23.04.19 

2. 

 
PLx 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

182 
parlam.   
adoptat    
de Senat 

23.04.19 
Raport de aprobare cu 

amendamente 
182/R din 24.04.19 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații politice 

 
De ce mint liberalii în ceea ce privește dublul standard?  

Cum ajunge PNL să voteze împotriva consumatorilor români? 
Stimați colegi, 
La finalul săptămânii trecute, președintele PNL Ludovic Orban, cunoscut în mediile bâlciului românesc după numele 

său de scenă, “Sică Mandolină”, a ales să ia taurul de coarne și să spună adevărul: Europarlamentarii PNL au votat împotriva 
directivei europene care combate dublul standard. 

Acesta este și adevărul-adevărat: Europarlamentarii care au votat împotriva acestei directive europene susținută de către 
Guvernul PSD care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene au fost cei de la PNL: Daniel Buda, Theodor Stolojan, 
Mihai Țurcanu și Adina Vălean. Cu alte cuvinte, PNL, partidul pe ale cărui afișe electorale se poate citi îndemnul: “România 
în primul rând”, au decis și votat în Parlamentul European ca România și românii să fie considerați cetățeni de mâna a doua. 

În timp ce reprezentanții Ministerului Economiei, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, precum și 
aparatul de lucru al Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană se luptau să negocieze, din greu, pentru 
protejarea consumatorilor români, astfel încât aceștia să nu plătească prețuri ca în Vest pentru produse mai slabe calitativ, 
adică să nu mai fie înșelați de către companii în goana pentru profituri, PNL vota pentru interesele multinaționalelor. 

Iată ce prevede Directiva împotriva căreia au votat reprezentanții PNL: Diferențele semnificative între bunuri pot exista 
doar dacă acestea sunt justificate de factori legitimi și obiectivi, cum ar fi legislația națională, materia primă sau strategiile 
voluntare care vizează îmbunătățirea accesului la alimente sănătoase. Adică, doar în condițiile în care comercianții vor să facă 
produse mai bune adaptate specificului fiecărei țări, nu ca să facă rabat de la calitate, dar să încaseze mai mulți bani. 

Consumatorii trebuie fie informați cu privire la faptul că bunurile sunt diferite din cauza factorilor legitimi, însă rămâne 
la latitudinea comercianților cum furnizează informația. Autoritățile competente vor avea sarcina de a evalua dacă această 
diferență este ușor identificabilă de consumatori, prin analizarea disponibilității și a gradului de adecvare a informației.  Cu alte 
cuvinte, ne asigurăm că aceste informații nu sunt îndesate undeva într-un colț al etichetei, cu scris mic, astfel încât comercianții 
să bifeze obligația, dar cetățeanul să rămână în ceață. 

În același timp, Directiva europeană adoptată în urma eforturilor Guvernului PSD, prevede și sancțiuni importante 
pentru cei care vor mai practica dublu standard comercial: ei riscă o amendă de cel puțin 4% din cifra de afaceri anuală sau 2 
milioane de euro în cazul în care nu există informații privind cifra de afaceri. 

Pe scurt, iată ce își dorește PSD în combaterea dublului standard. Sunt două lucruri extrem de simple:  
-în primul rând, ce scrie pe etichetă să se regăsească în produs, dacă scrie lapte să fie lapte, nu un amestec chimic; 
-în al doilea rând, consumatorul să fie informat în permanență despre diferențele produselor, ca să cumpere în cunoștință 

de cauză, că așa alege el, nu pentru că așa vrea compania multinațională. 
În calitate de deputat PSD, voi vota pentru proiectul de lege care va fi introdus în Parlamentul României, prin care să fie 

preluat cu celeritate conținutul directivei aprobate de Parlamentul European. Îmi doresc ca, măcar de această dată, 
reprezentanții  PNL să pună România pe primul loc și să voteze și ei această lege.  

Vă îndemn pe toți să votați pentru protejarea cetățenilor români și împotriva dublului standard! 
 Vă mulțumesc! 

Deputat 
Aida-Cristina Căruceru 

*** 
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Investiții în sistemul de sănătate din județul Alba. Guvernul oferă un computer tomograf  
de ultimă generație Spitalului Județean de Urgență Alba 

 
           Dragi locuitori ai jud.Alba, țin neapărat să vă aduc la cunoștință faptul că Spitalul Județean Alba va primi un computer 
tomograf cu 128 slice-uri în valoare de 2,9 milioane lei, tomograf de ultimă generație și în felul acesta mii de pacienți nu vor 
mai fi nevoiți să bată drumul la Cluj sau Tg Mureș pentru investigații medicale.Să dea Dumnezeu să fie de folos și să ducă la 
menținerea sănătății a cât mai multor semeni ai noștri. 

Acest aparat oferă o diagnoză mai rapidă, mai sigură și mai precisă. Scanner-ul poate fi adaptat pentru a oferi imagini 
tridimensionale pentru aproape orice pacient, tineri sau bătrâni, de orice dimensiune, inclusiv cei cu afecțiuni cardiace sau 
respiratorii pentru care este dificilă obținerea imaginilor de înaltă calitate cu alte tipuri de scannere.  

Guvernul PSD s-a îngrijit totodată de mordernizarea dispensarelor din Galda de Jos, Cergău, Ciugud, Daia Română, 
Lunca Mureșului, Arieșeni, Bucerdea Grânoasă, Ocoliș și Scărișoara, demonstrând astfel atenția deosebită pe care o are față de 
locuitorii din mediul rural. 

Tot Guvernul a finanțat construirea Secției de Pshiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba-Iulia, în valoare de 
19.921.049 lei.  

Acestea sunt doar câteva dintre realizările guvernării PSD, un partid care se luptă ca românii să trăiască sănătoși în țara 
lor. Până în 2020, in domeniul sănătății avem drept obiectiv principal ca serviciile medicale din România să devină cele mai 
performante din Europa de Est. 

PSD nu doar că a redeschis spitalele pe care gruparea Boc-Blaga-Hava-Falcă le-a închis, ci le-a și reabilitat, le-a 
modernizat și a adus sistemul de sănătate la standarde cât mai ridicate.   

Noi am redat demnitatea profesională medicilor, le-am triplat salariile, am redat încrederea și speranța pacienților în 
sistemul de sănătate românesc și am creat premisele dezvoltării unei rețele spitalicești de stat moderne, în folosul bunilor noștri 
frați români. 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
Plafonarea subvenţiilor în agricultură, o propunere ce trebuie uitată 

 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene ar trebui considerată o politică economică care asigură securitatea 

alimentară şi nu o politică socială. Plafonarea ar putea descuraja antreprenorii de succes din mediul rural în sensul dezvoltării 
şi dimensionării afacerilor peste un anumit prag. Având în vedere faptul că fermele sunt cele care asigură securitatea 
alimentară, este necesar să existe o anumită predictibilitate şi eficienţă în ceea ce priveşte dezvoltarea afacerilor în domeniul 
agricol. 

Conform Eurostat, din numărul total de 10,3 milioane de ferme din Uniunea Europeană, 66% au mai puţin de 5 hectare 
şi doar 11% din fermierii care conduc afaceri agricole au sub 40 de ani şi 32% dintre aceştia au peste 65 de ani. De asemenea, 
3% din fermele din Uniunea Europeană au o dimensiune egală sau mai mare de 100 hectare şi lucrează jumătate din terenul 
arabil european. 

Fermele din Uniunea Europeană se clasifică în ferme de subzistenţă (65% din numărul total de ferme cu o suprafaţă mai 
mică de 5 hectare), ferme mici şi medii, de regulă ferme de familie şi ferme mari (peste 50 de hectare) adică societăţi 
comerciale axate pentru obţinerea profitului din activităţi agricole. Din numărul total de 10,3 milioane ferme, 4 milioane au o 
producţie sub 200 euro şi însumează o producţie de 1% din totalul producţiei agricole europene. 296.000 de ferme, respectiv 
3% din numărul total de ferme, au o producţie de minimum 250.000 euro şi sunt responsabile de 55% din producţia agricolă 
europeană.  54% din producţia europeană este produsă de Franţa - 17%, Germania. 

- 3%, Italia - 12% şi Spania 11%. 
România deşi deţine o treime din numărul total al fermelor din Uniunea Europeană are o producţie de 3,4% din totalul 

producţiei europene. 
În aceste condiţii, plafonarea subvenţiei transformă PAC din politică economică în politică socială şi determină: 
- pauperizarea fermelor mari şi medii; 
- eliminarea tehnologizării fermelor; 
-  risipirea fondurilor pe ferme mici; 
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- descurajarea noilor generaţii de agricultori; 
- afectarea securităţii alimentare şi aprovizionării pieţelor. 
PAC trebuie să aibă în vedere fermele care contribuie în mod real la producţia agricolă şi la buget, iar prin dezvoltarea 

acestora se asigură şi dezvoltarea rurală. 
În concluzie, plafonarea subvenţiilor trebuie lăsată la alegerea voluntară a statelor membre, prin crearea Planului 

Naţional Strategic, bazat pe subsidiaritate. 
Vă mulţumesc,          Deputat 

Neculai Iftimie 
*** 

Sănătatea nu trebuie să aibă culoare politică! 
 

De când a preluat guvernarea, PSD a majorat considerabil bugetul alocat Ministerului Sănătății, conform Programului 
de Guvernare în care și-a asumat Sănătatea ca domeniu prioritar. 

De aceea, este absolut inacceptabil ca tocmai Klaus Iohannis, într-unul din accesele sale politicianiste cu care ne-a 
obișnuit, să atace PSD că nu investește în spitale, în condițiile în care PNL, partidul care îl susține din nou în campania 
prezidențială, a închis zeci de spitale din România, redeschise ulterior în guvernarea PSD.  

Ipocrizia opoziției și în special a președintelui e cu atât mai mare în condițiile în care anul trecut au fost  majorate 
salariile medicilor și asistenților medicali la nivelul anului 2022, oprind practic exodul medicilor și asistenților din țară. Din 
fericire, românii își amintesc bine că PNL a tăiat cu 25% salariile celor care lucrează în sănătate, spunându-le medicilor și 
asistentelor să își caute de lucru în străinătate. Este deci cel puțin imoral ca tocmai Iohannis și PNL să abordeze acest subiect al 
veniturilor personalului medical când ei au acționat fără să se gândească la români. Dar, domnule Iohannis, românii nu uită! 

Mai mult, pentru anul în curs, guvernul PSD a alocat pentru Sănătate cel mai mare buget din istoria României, 46,6 
miliarde lei, cu 16 miliarde lei mai mult decât a alocat în 2016 guvernul tehnocrat - Cioloș, susținut de Iohannis și PNL.  

Există unități sanitare care, în urma solicitărilor transmise la Ministerul Sănătății, au primit deja aprobare pentru  
fondurile necesare: de pildă, județul Neamț va dispune de un spital nou, la cele mai înalte standarde, după ce Guvernul a 
aprobat finanțarea a peste 21 de milioane de lei, pentru construirea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.  

Finanțarea este asigurată din Fondul de rezervă bugetară (din bugetul de stat pentru 2019) și se adaugă finanțărilor 
importante, de sute de milioane de euro, aprobate de Guvernul PSD-ALDE în ultimii ani, pentru județul Neamț. Este o dovadă 
în plus că investițiile guvernamentale nu rămân la stadiul de promisiuni, ci devin rând pe rând, realitate. 

Alocarea acestor fonduri îl contrazice încă o dată pe președintele Klaus Iohannis și poate nu ar fi rău dacă șeful statului 
ar renunța puțin la campania electorală și ar fi mai atent la nevoile românilor și la soluțiile găsite de Guvern.  

PSD a înțeles că românii au nevoie de unități medicale moderne, cu utilări și echipamente pe măsură. 
Despre asta trebuie să vorbim, despre politică și despre oameni capabili care știu și vor să transforme politica  în fapte și 

să se lupte pentru bunăstarea cetățenilor pentru că România merită mai mult, românii merită mai mult! 
 

Deputat 
Alexandru Rotaru 

*** 
Implicarea tinerilor, fundamentală pentru dezvoltarea societăţii românești! 

 

Remarc cu bucurie, cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului, sărbătorită în fiecare an în ziua de 2 mai, participarea 
tinerilor noștri în toate sferele de activitate, vitală dezvoltării societăţii românești, construită pe valori precum democraţia, 
toleranţa şi prosperitatea. Cred că tinerii pot deveni parte pro-activă a proceselor ce au loc în societate și în viața politică, 
economică și socială, dezvoltându-se ca cetăţeni responsabili şi capabili să îşi valorifice uriaşul potenţial, creativitatea și 
talentul la un înalt nivel de performanță. Guvernul și majoritatea parlamentară PSD garantează şi stimulează participarea 
decizională a tinerilor, printr-o serie de politici publice destinate lor, precum și prin alocarea resurselor necesare implementării 
acestora.  

Sunt convinsă că tinerii vor reprezenta și în viitor pilonii dezvoltării țării noastre, în ciuda dificultăților inerente 
întâmpinate de-a lungul perioadei post-decembriste. În prezent, tânăra generație este susținută în mod real de către PSD cu 
soluţii concrete, atât pentru a-și găsi locuri de muncă, cât și pentru a avea locuințe, și implicit de a duce o viață decentă și 
lipsită de griji.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  12 - 2019  
Săptămâna 22 – 25 aprilie 2019  

 

 

17 
 

Între măsurile referitoare la tineret amintesc Programele „Investește în tine”, „Start Up Nation”, „România angajează”, 
care le permit atât să investească în dezvoltare personală, educație sau spații locative, cât și să se angajeze sau să își dezvolte 
propriile afaceri. De asemenea, tinerii cu rezultate la învățătură deosebite primesc granturi de până la 4.000 de euro pentru a-și 
continua studiile universitare, inclusiv pe domeniul cercetării, în România. Strategiile pentru tineri sunt cuprinse în Programul 
de guvernare al PSD, iar programele privind îmbunătăţirea condițiilor de viață a acestora vor fi multiplicate în perioada 
următoare.  

Încurajez maximizarea implicării tinerilor în toate procesele decizionale legate de dezvoltarea sectorului de tineret, 
astfel încât programele care le sunt adresate să fie cu adevărat adaptate necesităţilor lor reale. Subliniez însă că nu doar Ziua 
Naţională a Tineretului este o oportunitate pentru tineri de a-şi face vocea auzită și a participa dinamic în societate, ci aceste 
acțiuni trebuie promovate în fiecare zi!  

La ceas aniversar, urez tuturor tinerilor din România multă sănătate, împliniri şi reuşite depline în tot ceea ce fac! Să fiți 
pozitivi, curajoși, implicați și înțelepți, pentru că, așa cum frumos spunea Aristotel, „Numai obiceiurile bune formate în 
tinerețe sunt cele care contează cu adevărat!” 

Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
Bilanţul celor 100 de zile la şefia Consiliului UE, prezentat de prim-ministrul 

României, miercuri, 17 aprilie 2019, reconfirmă eforturile tuturor autorităţilor române  
implicate, în sprijinirea proiectului european. 

 

Salut rezultatele bune ale Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene, în cele 100 de zile de mandat. Personal, 
mi-am exprimat fără echivoc, de la bun început, încrederea în capacitatea României de a gestiona această preşedinţie, am 
sprijinit şi voi oferi tot sprijinul meu în continuare, în finalizarea cu succes a acestui mandat. 

Prima jumătate a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene s-a dovedit eficientă şi productivă, România 
având parte de aprecieri în ceea ce priveşte modul în care a coordonat, negociat şi finalizat până în prezent dosare grele aflate 
în atenţia Consiliului. 

Aceste rezultate reprezintă o confirmare a respectării angajamentelor luate şi cred că am trecut “testul de maturitate”, 
demonstrând că atacurile şi previziunile sumbre lansate înainte de preluarea acestui mandat au fost nefondate. Sper în 
continuarea implicării şi a cooperării tuturor actorilor relevanţi, pentru succesul deplin al Preşedinţiei ţării noastre la Consiliul 
UE. 

Considerând că acţiunile organizate pe dimensiunea parlamentară a Preşedinţiei României la Consiliul UE vin să le 
întărească şi să le sprijine pe cele stabilite la nivel executiv, mi se pare oportună o trecere în revistă a activităților dimensiunii 
parlamentare din prima jumătate a Preşedinţiei române a Consiliului UE. Mă voi referi la activitățile în care s-a implicat sau pe 
care le-a organizat Comisia de afaceri europene din Camera Deputaților, pe care o coordonez. 

Trebuie precizat că un rol extrem de important în reușita acestor evenimente l-au avut activitățile noastre pregătitoare, 
începute de anul trecut: vizite, întâlniri bilaterale, ședințe ale comisiei, discuții cu forurile europene sau cu misiunile 
diplomatice acreditate la București, toate acestea conlucrând la elaborarea priorităților agendei dimensiunii parlamentare a 
Președinției la Consiliul UE. 

În noiembrie 2018, la Palatul Parlamentului, am participat  la dezbaterea interactivă a Conferinţei Preşedinţilor din 
Parlamentul European condusă de preşedintele Parlamentului European, domnul Antonio Tajani cu preşedinţii Comisiilor 
Camerei Deputaţilor şi Senatului. A urmat, la câteva zile, întrevederea cu domnul Dimitris Avramopoulos, Comisarul 
european pentru migraţie, afaceri interne şi cetăţenie, prilej de dialog substanţial despre priorităţile în domeniul migraţiei şi 
afacerilor interne, aflate pe agenda Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Tot în luna noiembrie a anului 
trecut, am avut întrevederea cu reprezentanţii Comisiei pentru Comerţ Internaţional (INTA) din Parlamentul European, 
delegație condusă de domnul Bernd Lange, preşedintele Comisiei şi de domnul Iuliu Winkler, vicepreşedinte Comisiei, în 
cadrul căreia am discutat despre priorităţile Preşedinţiei României la Consiliul UE în domeniul comerţului şi despre 
evenimentele ce vor fi organizate de ţara noastră pe această temă. Odată cu preluarea de către România a președinției rotative, 
acțiunile de pe agenda comisiei noastre s-au intensificat. 

Cooperarea la nivel parlamentar şi diplomatic a statelor membre este esenţială pentru reuşita Preşedinţiei noastre la 
Consiliul Uniunii Europene. În acest sens, în data de 16 ianuarie, anul acesta, împreună cu distinsa colega Gabriela Creţu, 
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omoloaga mea din Senatul României, am avut o întâlnire extrem de utilă și aplicată cu ambasadori şi reprezentanţi ai corpului 
diplomatic al statelor membre ale Uniunii Europene, acreditaţi la Bucureşti.  

Reuniunea preşedinţilor Conferinţei Organelor Specializate în Afaceri Comunitare şi Europene (COSAC) din 20-21 
ianuarie a marcat debutul dimensiunii parlamentare din cadrul Preşedinţiei României la Consiliul UE. Conferinţa s-a bucurat 
de prezenţa a peste 150 de parlamentari din toate cele 28 de state membre UE, precum şi din cele 5 state candidate şi din alte 3 
ţări cu statut de invitat special. 

Miercuri, 6 februarie 2019, la Palatul Parlamentului, împreună cu alți colegi deputați din comisie, am avut întâlnirea 
cu  delegaţia Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german (Bundestag). În cadrul discuţiilor, demnitarii germani 
şi-au manifestat interesul pentru temele de actualitate de pe agenda Comisiilor pentru afaceri europene ale Parlamentului 
României, cu precădere din perspectiva subsidiarităţii, dar am adus în discuție și procesul de extindere a UE în Balcanii de 
Vest şi aderarea la spaţiul Schengen. Cu acest prilej, în demersul nostru pentru intensificarea cooperării interparlamentare, a 
fost inițiată vizita pe care o vom efectua la Berlin, în luna iunie a acestui an. 

În contextul suprapunerii parțiale a mandatului SUERD cu cel al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 
ne-am propus să reafirmăm rolul SUERD în asigurarea relațiilor de bună vecinătate, a stabilității și cooperării regionale. 
Comisia pentru afacceri europene din Camera Deputaților a organizat, joi, 21 martie 2019, la Palatul Parlamentului, cea de-a 6-
a Conferinţă a Parlamentarilor din Regiunea Dunării, la care au participat reprezentanţi ai Guvernului, parlamentari, 
ambasadori şi membri ai corpului diplomatic. 

Luni, 1 aprilie 2019, exact la jumătatea mandatului României la Preşedinţia Consiliul Uniunii Europene, a fost 
organizată de Comisia de afaceri europene a Senatului României, Conferinţa interparlamentară privind Viitorul Europei. 

În calitate de organizatori ai ultimei reuniuni parlamentare şi totodată ai evenimentului de bilanţ de pe agenda 
dimensiunii parlamentare - sesiunea plenară a celui de-al LXI COSAC, care va avea loc la Bucureşti în perioada 23-25 iunie 
2019 – pot să vă spun că lucrăm intens, mai ales că pregătirile noastre se desfășoară într-o perioadă plină de provocări la 
nivelul forurilor europene, evident influențată de către Brexit și alegerile europene. 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

*** 
O şansă la educaţie pentru copii 

Stimaţi colegi, 
Luni, 22 aprilie, la Palatul Victoria, a fost lansat un proiect cu impact social major, finanţat din fonduri europene. Mă 

refer la programul care va facilita accesul copiilor în creşe. Copiii reprezintă cea mai importantă resursă a unui stat, iar 
facilitarea accesului acestora la educaţie reprezintă cea mai bună investiţie pentru viitorul României. Este evident că o societate 
poate evolua doar prin educaţie, iar proiectul se va adresa copiilor cu posibilităţi reduse, prin dezvoltarea sistemului de 
educaţie timpurie. 

Promovarea programului reprezintă o dovadă în plus, după creşterea salariilor din sistemul de educaţie, că educaţia 
reprezintă un domeniu prioritar pentru Guvernul PSD-ALDE. Practic, implementarea lui va permite unui număr de 30.000 de 
copii să aibă acces gratuit în creşe. În acest sens, copiii cu vârsta de până la 2 ani a căror părinţi nu au un loc de muncă, precum 
şi cei care provin din familii cu venituri reduse, care aparţin categoriilor vulnerabile, vor fi principalii beneficiari ai proiectului. 

De asemenea, prin acest program vom susţine şi copiii cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate. Implementarea 
acestui program este deosebit de necesară pe România, ţinând cont că doar 2% din copiii aflaţi în situaţiile menţuionate mai 
sus sunt înscrişi astăzi la creşă. De cele mai multe ori, copiii care provin din astfel de familii nu au posibilitatea de a fi inscrişi 
la creşe, iar acest lucru are impact negativ asupra dezoltării lor intelectuale ulterioare. 

Din acest motiv considerăm absolut necesară promovarea unor iniţiative de acest gen, care să faciliteze accesul la 
educaţie a cât mai multor copii care aparţin categoriilor vulnerabile. 

Promovarea proiectului reprezintă un pas înainte pentru dezvoltarea serviciilor de educaţie şi îngrijire timpurie, atât de 
necesare în procesul de dezvoltare a capacităţii umane în România. Valoarea acestui proiect este de 168 de milioane de euro, o 
sumă suficientă pentru atingerea obiectivelor asumate prin program. 

Vreau să felicit Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru promovarea acestui 
proiect, finanţat din fonduri europene. 

Vă mulţumesc!         Deputat  
Anișoara Radu 

*** 
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Ajutor de la Guvern pentru familii și persoane singure, de Paște 
 

Perioada Paștelui este una în care niciun român nu ar trebui să fie sau să se simtă singur. Din păcate, există persoane 
care se află în astfel de situații extreme, iar singurul care poate să le ofere un ajutor este statul român. 

Guvernul României a luat hotărârea, în urmă cu două săptămâni, să sprijine cu peste 500.000 de lei 147 de familii și 
persoane singure, care au fost afectate de incendii, ploi, alunecări de teren, care au probleme grave de sănătate sau întâmpină 
alte cauze ce le-ar putea exclude social. Măsura a fost luată întrucât banii alocați să poată ajunge la timp pentru Sărbătorile 
Pascale la persoanele afectate. 

Stimați colegi, 
Consider că gestul făcut este unul plin de demnitate și arată sprijinul și respectul pe care actuala guvernare îl are pentru 

toate categoriile de persoane. A ajuta un om aflat în nevoie este un lucru nemaipomenit, mai ales când ne gândim că 
persoanele respective nu au nicio vină pentru situațiile în care se află. Sunt convinsă că aceste alocări financiare sunt de mare 
folos pentru beneficiari, mai ales în această perioadă a anului. 

Cei care primesc acești bani sunt persoane din întreaga țară, inclusiv din Dolj, județul pe care îl reprezint, semn că 
agențiile pentru plăți și inspecție socială din întreaga țară și-au dus la bun sfârșit și cu profesionalism anchetele sociale. 
Defalcat, 22 de familii și persoane singure din 12 județe și din București vor primi 104.400 lei, fiind afectate de incendii, 5 
familii și persoane singure, din 4 județe, cu locuințele afectate de ploi abundente și alunecări de teren vor primi 24.000 de lei, 
iar 120 de familii și persoane singure din 28 de județe și din București, ce se confruntă cu situații deosebite, vor primi, în total, 
421.800 de lei.  

Ca membru în Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, salut măsura luată de Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale, care a pus la dispoziție bani din propriul buget pentru a-i ajuta pe acești români aflați în nevoie. 
Sper ca, în Duminica Paștilor, nimeni să nu fie singur, iar lucrurile să fie mai bune pentru fiecare dintre cei care vor primi 
aceste ajutoare. 

Sărbători fericite tuturor!        Deputat 
Vă mulțumesc!           Eliza Peța-Ștefănescu 

*** 
Partidul Social Democrat, receptiv la adevăratele probleme ale românilor! 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Partidul Social Democrat este aproape de români, iar acest lucru se vede în fiecare zi și în fiecare măsură luată de 

Guvern și majoritatea parlamentară pentru ei. Dincolo de deciziile, programele și politicile publice luate în favoarea creării 
unui grad de bunăstare sporit pentru oameni, precum și de repararea unor inechități făcute de fostele guvernări, actuala 
conducere a Executivului este receptivă și la solicitările punctuale venite din partea specialiștilor din toate domeniile de 
activitate. 

Unul dintre exemplele elocvente în acest sens este aprobarea din ultima ședință de guvern a unei ordonanțe care va 
permite femeilor care fac fertilizare in vitro să primească trei zile de concediu: una în ziua puncţiei ovariene şi două după 
embriotransfer, în baza scrisorii medicale. Ideea acestui proiect s-a bazat pe realitatea conform căreia o femeie supusă unei 
astfel de proceduri acumulează un nivel mare de stres. În consecință, doamnele care trec prin aceste operații, inclusiv prin 
anestezii, se impune să stea liniștite în perioada respectivă, fără grija și stresul conferite de prezența la locul de muncă.  

Această propunere a fost recepționată pozitiv de către doamna ministru a Sănătății, Sorina Pintea, și va intra în vigoare 
imediat după apariția ordonanței în Monitorul Oficial. Este o măsură foarte bună pentru femeile care doresc să facă fertilizare 
in vitro, deoarece este evident că după anestezie nu mai pot fi apte de o muncă normală, deci au absolută nevoie de aceste zile 
libere! Ziua embriotransferului este cea mai importantă în astfel de proceduri, iar următoarele 48 de ore sunt vitale pentru 
evoluția următoare a stării de sănătate a pacientei. 

Așadar, am prezentat doar un exemplu al receptivității Guvernului la adevăratele probleme ale oamenilor. Faptul că 
PSD își face treaba corect și își respectă angajamentele asumate în fața românilor prin Programul de guvernare este o realitate 
indiscutabilă, care-i deranjează teribil pe reprezentanții opoziției. Din păcate pentru ei, PSD va câștiga atât confruntările 
electorale din acest an, cât și cele de anul viitor, deoarece lipsa acută de idei și proiecte constructive a opoziției nu poate fi 
compensată prin minciuni, jigniri și manipulări grosolane.   

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
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Tema de anul acesta pentru celebrarea Zilei Pământului, 22 aprilie, a fost „Protejati-ne speciile“, o temă 
ce atrage atenția asupra schimbărilor majore de mediu, a efectelor acestora asupra 

habitatelor naturale, și a responsabilității umane pentru conservarea faunei și florei sălbatice 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Luni 22 aprilie am celebrat Ziua Pământului, stabilită încă din 1970, în urma unor inițiative internaționale pentru 

protejarea mediului înconjurător. Tema de anul acesta face referire la necesitatea protecției habitatelor naturale, în condițiile în 
care numeroase specii de animale și păsări sunt pe cale de dispariție. Statistici recente ale organizațiilor implicate în acțiuni de 
mediu atestă că aproape jumătate din cele 11000 de păsări din întreaga lume sunt afectate de schimbările climatice.  

De asemenea, aproape jumătate din mamiferele din Europa și o treime din pești sunt pe cale de dispariție. Acțiunile 
excesive ale omului față de mediu și extinderea zonelor urbane din ultimele decade, au dus la accelerarea schimbările climatice 
și la restrângerea habitatelor naturale. Este nevoie în Europa de mai multă preocupare față de problema habitatelor, întrucât 
fauna și flora este din ce în ce mai mult afectată de supraexploarea anumitor zone, mai ales a mediului marin, unde pescuitul 
excesiv a provocat epuizarea unor stocuri de pește. În acest sens, trebuie menționat că în luna februarie a acestui an, s-a ajuns 
la un acord între reprezentanţii Consiliului şi ai Parlamentului European, pentru adoptarea unor noi norme ce privesc 
conservarea resurselor piscicole şi protecţia ecosistemelor marine. Este nevoie de astfel de inițiative legislative care să 
răspundă mult mai bine la problemele actuale din cadrul pescuitului marin, cum ar fi reducerea impactului pescuitului asupra 
ecosistemelor marine. 

Un alt fenomen alarmant care afectează fauna și flora sălbatică este traficul cu specii sălbatice, care ca și alte zone ale 
globului, a pătruns și în spațiul european, acesta reprezentând o formă de criminalitate internațională care rulează anual 
aproximativ 20 miliarde euro și care poate fi combătut doar prin acțiuni europene și transfrontaliere eficiente. În ceea ce 
privește legislația împotriva traficului cu specii sălbatice pe cale de dispariție, în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene 
se aplică Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, pusă în aplicare 
prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și 
florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, cu modificarile si completarile ulterioare; și a Regulamentului (CE) nr. 
865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97. Acesta 
reglementează comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, precum și speciile a căror 
stare de conservare impune reglementarea sau monitorizarea comerțului dinspre, către și în interiorul Uniunii.  

De asemenea, la cea de a 17-a reuniune a Conferinței statelor participante la convenție, organizată în perioada 24 
septembrie - 4 octombrie 2016 la Johannesburg, au fost aduse anumite modificări și completări, prin Regulamentul (UE) 
2017/160 al Comisiei din 20 ianuarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97. Aceste modificări prevăd unele 
norme detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului nr. 338/97, și includ de asemenea mai multe aspecte practice 
privind reglementarea comerţului cu animale şi plante sălbatice dar și dispoziţiile privind animalele născute şi crescute în 
captivitate și plantele reproduse artificial.  

Este nevoie de mai multă preocupare privind protejarea acestor habitate fără de care mediul înconjurător ar fi mult mai 
sărac, și care ar duce la pierderea biodiversității, afectând de asemenea pe termen lung și viața umană. Pe lângă proiecte 
legislative este nevoie de mai multă conștiință în acțiunile noastre zilnice. Să reflectăm fiecare dintre noi la faptul că orice 
acțiune împotriva mediului, prin exploatarea nesustenabilă a resurselor naturale, poluare sau înmulțirea deșeurilor amenință 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice și conduce la pierderea echilibrului de mediu și la fenomene meteorologice extreme.  

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
 

Creșterea și dezvoltarea armonioasă a tinerei generații, în atenția statului român 
Stimați colegi, 
Una dintre preocupările principale ale Guvernului și majorității parlamentare PSD este asigurarea condițiilor propice 

pentru creșterea, educarea și dezvoltarea tinerei generații. Pe fondul numărului din ce în ce mai mare a copiilor care suferă de 
obezitate din România, precum și în vederea conștientizării elevilor asupra importanței alimentației sănătoase și a practicării 
sportului, statul a demarat o serie de programe și politici publice pentru a combate îmbolnăvirea prematură a celor mici și 
deprinderea acestora cu un stil de viață sănătos. 
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Unul dintre documentele aprobate recent de Executiv este schema de ajutor de minimis privind construirea, amenajarea 
și dotarea a 1.000 de grădinițe cu profil sportiv în toată țara, în următorii doi ani. Programul guvernamental „gROwth - 
investim în copii, investim în viitor”, va fi derulat până la 31 decembrie 2020, cu o alocare multianuală de 2,35 miliarde lei, 
respectiv 500 de milioane de euro, urmând să fie prelungit ulterior conform reglementărilor europene în vigoare. 

În acest program, vor putea accesa finanțare persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, 
asociaţii, fundaţii, federaţii și cluburi sportive. Ajutorul oferit de Guvern este reprezentat de o sumă de până la 500.000 euro 
din cheltuielile eligibile, cât și în garantarea creditelor de stat în procent de maximum 50%, în vederea construirii, amenajării și 
dotării acestor grădinițe cu profil sportiv. 

Proiectul este unul complex, ce va avea beneficii îndeosebi sociale și educaționale, pe lângă cele economice, prin 
crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii învățământului. În mod concret, statul urmărește prin înființarea 
acestor grădinițe cu profil special crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor prin sport, încă de la 
vârste fragede.  

De prevederile pozitive ale acestui demers vor beneficia, implicit, și părinții copiilor, alegerea acestor noi instituții de 
învățământ preșcolar fiind o alternativă viabilă în contextul insuficienței locurilor din grădinițele țării.  

Condițiile pentru antreprenorii care vor intra în posesia acestei scheme de ajutor de stat sunt de a  menține, pe o perioadă 
de cel puțin zece ani, activitatea și profilul sportiv al acestor grădinițe, de la data obținerii autorizației de funcționare. De 
asemenea, beneficiarii vor trebui să asigure locuri gratuite în noile grădinițe copiilor proveniți din familii cu slabe posibilități 
materiale, cu un venit salarial pe persoană sub salariul minim brut. Programul mai încurajează și integrarea copiilor cu 
dizabilităţi, ei având prioritate la înscrierea pe locurile gratuite.  

În concluzie, v-am prezentat o nouă măsură concretă a autorităților guvernamentale destinată tinerei generații, deoarece 
este cât se poate de firesc ca statul să aibă grijă de dezvoltarea corectă și armonioasă a copiilor noștri, astfel încât ei să crească 
într-un mediu pozitiv, orientați spre sport și învățătură! 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
Alegerile prezidenţiale din Ucraina 

Stimaţi colegi, 
Duminică a avut loc turul doi al alegerilor prezidenţiale din Ucraina, un rezultat care ne interesează în mod direct. 

Vladimir Zelenski a câştigat alegerile cu cel mai mare procent din istoria post sovietică, cu 73% din voturi. Este un rezultat 
neobişnuit, dacă luăm în considerare realizările excepţionale ale fostului preşedinte Petro Poroşenko. 

În 2014, când a câştigat Poroşenko alegerile prezidenţiale, Ucraina era o ţară aflată în război, cu peninsula Crimeea 
anexată ilegal de Rusia, cu lupte în estul ţării, cu o economie aproape de colaps, o armată dezorganizată şi un viitor incert. În 
mandatul său, a reuşit să obţină sprijinul cancelariilor occidentale, să reconstruiască armata, să reconstruiască economia ţării, 
cu ajutorul instituţiilor financiare internaţionale, FMI şi Banca Mondială. De asemenea, în mandatul lui a fost semnat Acordul 
de Asociere cu UE şi a fost implementat un regim fără vize pentru cetăţenii ucrainieni. 

Cum putem explica victoria zdrobitoare a lui Zelenski în aceste condiţii?  
Poroşenko a făcut câteva greşeli majore în mandatul său, prin promovarea unui naţionalism dus mult prea departe, prin 

eliminarea brutală a învăţământului în limbile minorităţilor. Inclusiv minoritatea română a fost afectată de Legea educaţiei, 
prin care este restrâns dreptul la învăţământ în limba maternă. Sigur, acţiunea a fost îndreptată împotriva minorităţii ruse, dar 
vorbitorii de rusă reprezintă aproximativ 30% din populaţie în Ucraina. 

De asemenea, Poroşenko a tolerat persoane din anturajul său care erau acuzate de fapte de corupţie, aspect care a 
îndepărtat o bună parte din electorat. 

Nu în ultimul rând, a fost ales un candidat fără experienţă politică, un actor de comedie care s-a prezentat drept un om 
din popor, simplu şi care a folosit mijloacele moderne de transmitere a mesajului. Acest tip de candidat a prins în special la 
electoratul tânăr, pro-european, care îşi doreşte feţe noi pe scena politică. 

Lecţia rezultatelor din Ucraina ar trebui să fie un avertisment pentru toţi politicienii, indiferent de ţara în care sunt. 
Candidaţii anti-sistem câştigă din ce în ce mai mult teren, iar asta poate afecta grav atât funcţionarea Uniunii Europene, cât şi 
viitorul statelor în care câştigă alegerile. Cu toate hibele lor, politicienii tradiţionali sunt previzibili şi îşi expun în mod coerent 
viziunea politică, pe când cei anti-sistem nu au formulate astfel de viziuni şi sunt imprevizibili. Consider totuşi că, pentru 
România şi pentru minoritatea română din Ucraina, victoria lui Zelenski poate reprezenta o fereastră de oportunitate. 
Minoritatea română are şansa de a obţine drpturi mai extinse, inclusiv prin modificarea Legii educaţiei, astfel încât să fie 
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reintrodus învăţământul în limba maternă. Mai mult, cred că Ucraina îşi va continua drumul pro-european, singurul care îi 
poate garanta un viitor prosper pentru cetăţenii săi. 

Având în vedere aceste aspecte, sper ca diplomaţia românească să iasă din starea latentă şi să încerce să revigoreze 
relaţia bilaterală cu Ucraina. Nu trebuie să uităm că avem interese majore cu privire la situaţia din Ucraina, atât din punct de 
vedere al integrităţii teritoriale şi a drumului pro-european, cât şi din perspectiva protejării drepturilor minorităţii române. 

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Mirela Furtună 
*** 

Guvernarea PSD reușește mai devreme cu un an să îndeplinească obiectivul de creștere 
a ratei de ocupare până la 70%, așa cum este asumat în Strategia Europa 2020 

 

Stimate colege și stimați colegi,  
În anul 2018 populaţia activă a României era de 9,069 milioane de persoane, din care 8,689 milioane erau persoane 

ocupate şi 380 de mii erau şomeri. 
Pentru intervalul de vârstă 20-64 de ani, rata de ocupare a fost, în 2018, de 69.9%, respectiv la 0,1 puncte procentuale 

față de tința națională de 70%, stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. 
Rata de ocupare reprezintă ponderea populației ocupată, dintr-o anume grupă de vârstă, în total populație a aceleiași 

grupe de vârstă. 
Dat fiind tendința crescătoare de la an la an este o certitudine că în acest an procentul de 70%, rata de ocupare pentru 

populație 20-64 de ani va fi depășit și astfel se îndeplinește mai devreme cu un an unul dintre obiectivele Strategiei Europa 
2020. 

Este o reușită a măsurilor implementate în ultimii doi ani și jumătate care relevă cu prisosință condițiile bune pe care 
guvernarea PSD le asigură mediului de afaceri și realitatea că acum în România numai cine nu vrea nu muncește. 

Evident că această nouă dovadă a bunei guvernări aruncă în derizoriu acuza obsesivă a domnului Iohannis că „PSD a 
eșuat!” 

Așadar, președinte s-a convins, în sfârşit, că sunt bani pentru majorările salariale decise de guvern. Prin promulgarea 
legii care prevede majorările salariale ale unor categorii de bugetari, domnul Klaus Iohannis confirmă sustenabilitatea 
deciziilor PSD prin care beneficiile creşterii economice sunt transferate în buzunarele românilor. 

Începând cu luna mai 2018, se acordă indemnizaţia de hrană pentru personalul din universităţile de stat, şi sunt 
exceptate gărzile din limitarea sporurilor la 30% pentru personalul din unităţile sanitare. 

Guvernul a decis şi posibilitatea ca unităţile sanitare de monospecialitate şi serviciile de ambulanţă, să beneficieze de 
majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare 
dintre aceste unităţi sanitare. 

Domnul Iohannis n-ar vrea, nu-i pasă de bunăstarea oamenilor, ar face orice să blocheze deciziile guvernării actuale, 
după cum s-a dovedit în repetate rânduri, dar legea și Constituția îl constrâng, într-un final să promulge legi prin care se aplică 
programul de guvernare al PSD care aduce mai mulți bani în buzunarul cetățenilor. 

Astfel domnul președinte Iohannis ajunge părtaș, fără voia sa, la beneficiile aduse românilor și economiei țării de 
guvernul PSD. Dacă în aceste condiții de dușmănie profundă a președintelui țării, PSD a reușit atât de multe lucruri bune, cum 
ar fi fost dacă la Palatul Cotroceni am fi avut un președinte măcar minim preocupat de soarta țării și care ar fi onorat obligațiile 
constituționale ce-i revin cu minimă onestitate? Rezultatul era acela că toate programele, proiectele și măsurile coaliției de 
guvernare erau resimțite mult mai repede de fiecare categorie socială. 

Vă mulțumesc.              
Deputat 

Marius Constantin Budăi 
*** 
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Mii de proiecte finanțate sunt finalizate și în curs de realizare prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală inițiat de PSD 

Stimate colege și stimați colegi,  
Programul Național de Dezvoltare Locală implementat de Liviu Dragnea în 2012, se dovedeşte a fi cel mai important 

proiect de investiţii din România. Etapa a doua a PNDL este inclusă şi extinsă în actualul program de guvernare. Proiectele 
aflate în finanţare sau în curs de realizare aduc în satele româneşti, apă şi canalizare, drumuri asfaltate, școli, creşe şi grădiniţe 
şi unităţi sanitare reabilitate și modernizate. 

Măsurile prevăzute în actualul program de guvernare ridică şi modernizează satul românesc. Sunt finanțate sau în curs 
de finanțare 12.681 de obiective, 70% dintre acestea fiind în mediul rural. 

Importanța PNDL este atestată de obiectivele asumate:  
 16.500 km de conducte de apă și canalizare care vor deservi 6,5 milioane de locuitori - 4.750 km sunt deja realizați; 
 20.000 km de drumuri judeţene şi comunale care vor deservi 15 milioane de locuitori - 7.000 km sunt realizați. 
 1.830 obiective sunt estimate pentru a se finaliza în 2019: Alimentare apă – 231; Alimentare apă și canalizare, proiecte 

integrate – 26; Canalizare – 197; Drumuri – 660; Unități de învățământ – 351, Creșe și grădinițe – 188, Unități sanitare – 44, 
Poduri și podețe - 59, Alte domenii – 74 de obiective. 

Etapa I a PNDL din perioada 2013-2020 a avut o alocare de 17,6 miliarde lei. Asta înseamnă 5.502 obiective. Din cele 
17,6 miliarde mai mult de jumătate din investiții au fost finalizate. Pentru etapa a doua a PNDL 2 din perioada 2017-2020, 
guvernul a alocat suma de 30 de milioane de lei, pentru 7.179 obiective, dintre care 441 sunt deja finalizate. 

În același timp, doresc să vă spun că datorită aprobării OUG nr. 114, a început să crească industria construcțiilor. Este 
efectul creşterii salariului minim în acest domeniu la 3.000 de lei şi al accelerării investiţiilor publice. 

Datele demască habarnismul economic al preşedintelui Iohannis şi al liderilor Opoziţiei şi scot în evidenţă 
performanţele Guvernului PSD în ciuda repetiţiilor robotice, mincinoase, ale lui Blocanis, care nu vede decât eşecuri 
economice. 

Este evident în acest moment că anul 2019 va fi, aşa cum a promis executivul, anul investiţiilor. 
Noul motor de creştere economică va asigura atingerea parametrilor din programul de guvernare şi din bugetul propus 

de actuala coaliție de guvernare PSD+ALDE. 
Vă mulțumesc.          Deputat 

Elvira Șarapatin 
*** 

PSD a adus mai mulţi bani în buzunarele românilor 
 

Opoziţia şi președintele Iohannis, care contestă efectele creşterii economice şi ale creşterii puterii de cumpărare, 
primesc, trimestrial, dovada că nu reuşesc să perceapă realitatea în care trăiesc, sau că furnizează în mod voit, informaţii false, 
în funcţie de propriile interesele politice. Datele statistice arată, fără dubiu, că în guvernarea PSD românii au mai mulţi bani în 
buzunare, care le asigură o îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

Concret românii şi-au cumpărat mai multe maşini noi, merg mai des în concedii, în excursii şi îşi permit să cheltuie mai 
mulți bani pe activități de petrecere a timpului liber. Astfel activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, a înregistrat o 
cifră de afaceri cu 16,5% mai mare comparativ cu perioada ianuarie – februarie 2018, provenită de la: activităţile hotelurilor şi 
restaurantelor +23,2%, activităţi de spălare şi curăţare a articolelor textile +10,5%, activităţile de jocuri de noroc şi alte 
activităţi recreative +8,9%, activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor +2,6%. Semnificativ pentru creșterea bunăstării în 
ultimul an este și avansul cu 5% al cumpărărilor de autoturisme noi.  

În același timp, salariul mediu net în construcţii a crescut cu 43%. În acest sens, se dovedeşte, încă o dată eficienţa 
măsurilor din programul de guvernare. Guvernul a avut dreptate.  

Insistența guvernării PSD de a lua măsurile necesare ca băncile să nu smulgă din buzunarele românilor, prin dobânzi 
majorate artificial, beneficiile creșterilor de salarii și pensii pentru români va da roade. 

Începând cu luna mai, odată cu aplicarea în locul ROBOR, a unui nou indicator care se va baza pe dobânda la 
tranzacțiile efective dintre bănci și nu pe cotații, ratele la creditele bancare vor scădea. Este anticiparea specialiștilor bancari, 
care estimează dobânzi semnficativ mai reduse la împrumuturi. Astfel, ratele la creditele ipotecare vor scădea cu 5%, iar cele 
la creditele de consum cu 1,5%. 

Pentru creditele deja în derulare oamenii vor putea apela la refinanțare pentru a putea beneficia de aplicarea noului 
indicator de referintă pentru stabilirea dobânzilor. 
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O altă măsură benefică se regăsește în OUG nr. 114 care a deblocat domeniul construcțiilor, în care exista o acută lipsă 
de forță de muncă. Facilităţile salariale prevăzute de ordonanţă îi determină pe mulţi români care lucrau în străinătate, să se 
întoarcă acasă. 

Prin scăderea taxelor salariul mediu net din domeniul construcţiilor a crescut cu 43% în perioada februarie 2018 – 
februarie 2019, iar cel brut a avansat cu 18% în acelaşi interval, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. 

Astfel, salariul mediu net în construcţii a fost în, februarie 2019, de 2.763 de lei, iar cel brut de 3.810 lei. Avansul vine 
ca efect al prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 114/2018, adoptată la sfârşitul anului trecut. Printre măsurile incluse în 
document, se regăseşte obligativitatea salariului minim brut de 3.000 de lei pentru angajaţii din construcţii, ceea ce înseamnă 
un salariu minim de circa 2.352 de lei, aproape 500 de euro. 

Angajatorii spun că facilităţile, respectiv eliminările și scăderile de taxe și contribuții care au însoţit obligaţia de 
majorare a salariilor din acest domeniu au atenuat impactul măsurii astfel încât nu au existat costuri salariale mult mai mari. 

Vă mulțumesc.                      Deputat 
Răzvan Rotaru 

*** 
Modificările legislației pensiilor, pe înțelesul opoziției! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Românii trebuie să cunoască adevărul în ceea ce privește demersurile Guvernului și majorității parlamentare PSD pentru 

îmbunătățirea condițiilor de trai a tuturor categoriilor populației României. Adevărul doare tare uneori, mai ales pe cei care nu 
au făcut nimic pentru români când au fost la conducerea țării, adică reprezentanții partidelor care sunt acum în opoziție, și vor 
mai fi ani buni de acum încolo! 

Adevărul despre pensiile românilor este acela că valoarea punctului de pensie a crescut cu 32,5% față de anul 2016, 
creștere ce va fi de 36% la data de 1 septembrie a.c., când cuantumul punctului de pensie va fi de 1.265 lei. Conform 
Programului de Guvernare, aplicat cu rigurozitate de PSD, valoarea prognozată a punctului de pensie pentru perioada 2020 – 
2021 va fi de 1.775 lei la 1 septembrie 2020, respectiv 1.875 lei la 1 septembrie 2021.  

Iată realități indiscutabile, majorări substanțiale, pe care cei din opoziție nu le-au făcut pentru români, atunci când s-au 
aflat la cârma guvernului și ar fi putut să îmbunătățească viața pensionarilor.  

Cu atât mai mult, faptul că PSD a reușit să acorde pensii mai mari pentru seniorii noștri, deranjează teribil, deși nu ar 
trebui, deoarece primesc bani mai mulți și părinții și bunicii celor ce contestă toate lucrurile bune făcute în România! 

Tot PSD a luat, începând cu data de 1 februarie 2017, potrivit Legii nr.2/2017, măsura de a nu se mai reține contribuția 
de asigurări sociale de sănătate din pensie. Până atunci, se reținea CASS de 5,5% din veniturile din pensie ce depășeau pragul 
de 872 lei.  

O altă măsură benefică pentru vârstnicii noștri este cea conform căreia, tot de la 1 februarie 2017, se impozitează doar 
pensiile mai mari de 2.000 lei, față de cele de 1.100 lei cât era până atunci. Aceasta înseamnă, pe înțelesul celor din opoziție, 
tot mai mulți bani în buzunarele pensionarilor români! 

Foarte probabil pe cei din opoziție îi mai deranjează și că, din data de 1 ianuarie 2018, a scăzut impozitul pe pensii de la 
16% la 10%, care se reține din veniturile din pensii ce depășesc 2.000 lei. Ce reprezintă această măsură: bani mai mulți pentru 
pensionari! 

Ar fi curat ghinion ca nici evoluția pensiei sociale minime garantate să nu fie înțeleasă cu niciun chip de cei din 
opoziție, campionii minciunilor și defăimărilor gratuite! O să-i rugăm să citească doar cifrele oficiale. La 1 ianuarie 2015, 
pensia socială minimă garantată de stat era de 400 de lei. Apoi, a venit PSD la guvernare, iar PSD a majorat această pensie 
socială minimă garantată, după cum urmează: 520 de lei din 1 martie 2017, 640 de lei din 1 iulie 2018, iar de la 1 septembrie 
a.c. va ajunge la 704 lei, conform Legii nr. 47/11 martie 2019! 

În concluzie, doamnele și domnii din opoziție – deși sunt tot mai greu de remarcat pe scena politică și publică prin vreo 
realizare palpabilă – trebuie doar să se apuce de învățat noile valori din legislația pensiilor adoptată de PSD. Și pot să stea 
liniștiți și să mai doarmă mulți ani înainte în opoziție: pensionarii din România chiar știu câți bani primesc, spre deosebire de 
anii dinaintea guvernării noastre, când primeau mult mai puțini!... 

Să auzim de bine și sărbători pascale binecuvântate! 
Deputat 

Elena Hărătău 
*** 
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S-a dat drumul la programul național de susținere a mediului privat pentru construcția 
și amenajarea de grădinițe cu profil sportiv 

Stimate colege, stimați colegi, 
La finalul săptămânii trecute, Guvernul a adoptat actul normativ pentru acordarea ajutorului de minimis privind 

construirea, amenajarea și dotarea a 1.000 de grădinițe cu profil sportiv. Astfel, antreprenori privați pot depune deja proiecte 
pentru programul guvernamental "gROwth - investim în copii, investim în viitor", care se va derula până la 31 decembrie 
2020, și presupune o finanțare multianuală de 2,35 miliarde lei. 

Nivelul maxim al ajutorului de minimis acordat este de până la 100% din valoarea totală a proiectului finanțat, dar nu 
mai mult de 500.000 de euro pentru fiecare beneficiar. De asemenea, se acordă garanții guvernamentale de stat de până la 50% 
din valoarea creditului contractat de investitor. Bugetul schemei de ajutor de minimis este prevăzut în bugetul Comisiei 
Naționale de Strategie și Prognoză. Evaluarea şi selectarea proiectelor va fi efectuată de către o comisie formată din 
personalităţi marcante ale sportului românesc şi din domeniul educaţiei. 

Fiecare proiect care va beneficia de ajutor trebuie să îndeplinească o serie de condiții și anume: clădirile în care se vor 
organiza aceste grădinițe pot fi construcții noi sau existente, care urmează să se modernizeze și amenajeze, dar să nu fi 
funcționat ca o creșă sau grădiniță în ultimii 5 ani, spațiul să fie împărțit pentru cel puțin două săli de grupă standard, cu toate 
facilitățile necesare, să îndeplinească standarde minime de construcție, de dotare generală și sportivă, de personal de 
specialitate și de echipamente sportive, să existe un număr de minimum 10 angajați aferenți proiectului pe perioada de 
funcționare a grădiniței, atât personal de specialitate, cât și personal de deservire. Totodată, beneficiarii acestei scheme de 
ajutor de stat trebuie să mențină cel puțin 10 ani activitatea în aceste grădinițe, de la data obținerii autorizației de funcționare. 

Din păcate situația actuală descrisă de studiile realizare de Organizația Mondială a Sănătății ne arată că în România, 1 
din 4 copii de 8 ani este supraponderal. Astfel, 26,75% dintre copiii de 8 ani sunt supraponderali, iar 11,6% sunt obezi.  În 
același timp, 43% dintre copiii din România nu fac deloc sport, conform studiilor efectuate de Studiu Procter & Gamble 
(P&G) pentru România.  

De aceea, este important să susținem și să promovăm mișcarea și educația fizică încă de la cele mai mici vârste și să 
obișnuim copiii să facă cât mai mult sport. Activitățile motrice prin formele de organizare și regulile de desfășurare contribuie 
la sănătatea condiției fizice și psihice a individului. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Tamara Ciofu 

*** 
 

PSD se ocupă de investiții în domeniul sănătății, iar președintele Iohannis își face campanie 
electorală cu ajutorul celor care au închis spitale și au gonit medicii 

Stimate colege, stimați colegi,  
67 de unități medicale au fost închise de PDL-ul domniilor Boc și Băsescu, preluat și promovat cu entuziasm în PNL–ul 

de azi pe care îl susține în fiecare zi președintele Iohannis. 
Klaus Iohannis pur și simplu nu are temeiul moral să se pronunțe moral pe domeniul sănătății câtă vreme este susținător 

și lider al celor care au închis spitale și i-au gonit pe medici din țară. Cu atât mai puțin actualul președinte este îndreptățit să 
critice PSD-ul, cu cât ceea ce a făcut guvernarea social-democrată în ultimii 20 de ani, nu s-a făcut în precedenții 28! Ceea ce 
face președintele e campanie electorală. 

Spre deosebire de dezastrul din epoca foștilor PDL-iști care și-au găsit refugiul în PNL, în anii guvernării PSD s-au 
deschis spitale, s-au modernizat și dotat toate unitățile medicale județene, s-au mărit salariile medicilor până la un nivel 
comparabil cu cel din U.E., s-au făcut și se fac investiții fără precedent. 

Angajamentul PSD, care face din sănătatea românilor o prioritate maximă, este veritabil și este dovedit de fapte, spre 
deosebire de Klaus Iohannis care nu face decât propagandă electorală. 

În cei doi ani de guvernare ai PSD s-au construit 3 spitale noi: Spitalul de la Mioveni, care va fi inaugurat în iunie 2019, 
Spitalul peditric Victor Gomoiu din București și Spitalul Municipal din Craiova. În acest an, guvernul PSD a alocat cele mai 
multe fonduri pentru domeniul sănătății, astfel încât nu doar să fie continuate programele începute în anii anteriori, ci să fie 
demarate și noi proiecte menite să îmbunătățească serviciile medicale de care beneficiază populaţia. 

Ministerul Sănătății are cu 1,7 miliarde de lei în plus la bugetul din 2019. Este o creștere de 19% a resurselor financiare 
față de anul trecut. 
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În același timp, Casa Naţională de Asigurări în Sănătate: are cu 6,1 miliarde de lei în plus față de anul trecut. În 2019 
bugetul CNSAS ajunge la obiectivul de a avea 4,84% din PIB, după ce mulți ani tința de 5% a fost doar un deziderat. 

În ceea ce privește investițiile operaționale, bugetul pentru investiții și aparatură medicală a crescut semnificativ în 
2019, cu 84%, și a ajuns la peste 1 miliard de lei. Astfel, au început să se aloce bani pentru achiziționarea de aparatură, 
reparații capitale şi finalizarea lucrărilor de investiții începute la Spitalul de Pediatrie din Timișoara, Spitalul din Fălticeni 
început în 1990, blocul operator al Spitalului Universitar. 

Este foarte important că anul acesta va fi achiziționată aparatură pentru blocurile operatorii de urologie necesare pentru 
tehnicile chirurgicale minim invazive, conform standardelor europene, pentru toate cele 14 centre principale din țară. Ultimele 
achiziții în domeniu au fost făcute acum 17 ani, în 2002, astfel încât aparatura existentă are un grad mare de uzură. 

De asemenea, a crescut finanțarea și pentru funcționarea cabinetelor medico-sociale, pentru asistența comunitară, 
medicina școlară și pentru asigurarea co-finanțărilor destinate proiectelor finanțate din fonduri europene. 

Îngrijirea și sănătatea copiilor a devenit o prioritate maximă pentru actuala guvernare. În câteva zile, se finalizează 
achiziția celor 1.000 de incubatoare pentru toate maternitățile din România. Continuă dotarea cu aparatură imagistică de înaltă 
performanță a secțiilor de neonatologie și ginecologie și se finanțează testul genetic de screening prenatal neinvaziv care 
depistează și testează anomaliile genetice ale fătului. Se estimează un număr de 200.000 de gravide beneficiare. 

Alte măsuri cu impact direct asupra mamelor sunt: creșterea finanțării pentru fertilizarea în vitro, introducerea 
programului național de testare şi tratament pentru carența de vitamina D în două etape: profilaxia rahitismului la sugar şi 
gravidă cu extindere la copil după 18 luni și screening pe grupe de vârstă în funcție de criterii şi factori de risc al deficitului 
sever de vitamina D. 

În legătură cu tratamentul bolilor grave, din acest an se asigură inclusiv finanțarea pentru testarea markerilor tumorali și 
moleculari necesari pentru prescrierea medicamentelor inovative nou introduse în lista de medicamente compensate și gratuite 
și pe care acum o sponsorizează firmele de medicamente. Și în 2019, lista de medicamente compensate şi gratuite va fi 
modificată trimestrial, pentru o mai bună actualizare a tratamentelor necesare, în pofida faptului că legislatia prevede cel puţin 
o corecţie pe an. Totodată, pacienții români vor avea în fiecare an acces la tratamente inovative de ultimă generație. 

Vă mulțumesc.                       
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Săptămâna Patimilor și Învierea Domnului să fie un moment de reflecție la cultura credinței 
și importanța sa pentru evoluție socială, dar și la nevoia de mai multă pace și armonie în comunitățile unde  

conflictele religioase provoacă suferințe, cum a fost cazul din Sri Lanka 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Conform tradiției bisericești majoritare din țara noastră, ne aflăm în săptămâna patimilor, ce a debutat odată cu 

Duminica Floriilor și se va încheia în Sâmbăta Mare. În fiecare zi a acestei săptămâni au loc slujbele numite „Denii”, ce ne 
conduc către marele praznic al Învierii Domnului. În aceste zile, mulți români se întorc din străinătate pe meleagurile străbune 
pentru a fi alături de părinții și de familiile lor și a celebra spiritul pascal, românește. În această săptămână, fiecare caută mai 
multă liniște sufletească și împăcare cu ceilalți, pentru a ne pregăti de primirea luminii creștinătății pe care o aduce an de an 
învierea Mântuitorului.  

Timpul pregătirii pentru Învierea Domnului este un timp în care trebuie să fim solidari mai mult ca oricând cu cei care 
se află în nevoie. Condamnăm cu fermitate conflictele pe bază de credință și neînțelegerile etnice sau de orice altă natură dintre 
grupurile religioase. Zilele trecute bucuria credincioșilor catolici, care au celebrat Învierea Domnului, au fost umbrite de 
tragicele evenimente din Sri Lanka. Libertatea religioasă este esențială în orice societate democratică. Este trist că vedem din 
ce în ce mai multe cazuri de îngrădire a exprimării propriei credințe pe bază de acte de cult, prin atacuri brutale la adresa 
comunităților religioase. Toate aceste cazuri pe care le vedem nu fac decât să contribuie la „ghetoizarea” grupurilor religioase, 
și totodată la imposibilitatea exercitării unei funcției a acestora pentru diversitate culturală și o mai bună înțelegere socială. 

Libertatea de expresie religioasă este un dar, care alături de tradiția populară a fiecărui popor în parte, poate conduce la 
o armonizare a patrimoniul cultural și la o bogăție spirituală. Această constantă o vedem în mod special în prejma sărbătorilor 
pascale. Să încercăm în această săptămână, să ieșim din vâltoarea cotidiană și să ne aplecăm mai mult asupra celor sufletești, 
să uităm de diferențele și neînțelegerile ce ne despart unii de alții și să devenim mai înțelegători și mai iertători. 
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 Creștinismul înseamnă iertare, pace și lumină. Să contribuim și noi, fiecare după putință, la aceste virtuți. Dezbinarea 
trebuie redusă pentru că ea nu face decât să conducă la regresul culturii și al societății. Să nu uităm nici de acei creștini care 
suferă din pricina credinței, așa cum s-a întâmplat cu cei doi episcopi sirieni de Alep, Paul Yazigi şi Ioan Ibrahim, al căror caz 
a fost readus în discuție zilele acestea de Consiliul Mondial al Bisericilor, conform căruia aceștia au fost răpiți în urmă cu cinci 
ani de zile, și despre care nu se cunosc date cu privire la locul unde s-ar putea afla.  

Sărbătorile pascale să ne lumineze pe toți, să fim mai buni, mai solidari, și să întâmpinăm lumina pascală alături de 
familiile noastre și purtându-i în gând pe toți cei ce sunt constrânși de diverse circumstanțe să nu se poată bucura de aceste 
momente speciale de sărbătoare ale creștinătății. Sărbătoarea pascală ce prelungește bucuria de la comunitatea catolică la cea 
ortodoxă, ne învață că trebuie să fim uniți în credință și în solidaritate creștină pentru o întărire a păcii și pentru reducerea 
conflictelor pe teme de credință. Dovadă că noi românii ne dorim acest lucru este vizita Papei Francisc în România, „Grădina 
Maicii Domnului”, ce urmează să aibă loc, între 31 mai și 2 iunie.  În așteptarea acestor evenimente doresc tuturor românilor 
Sărbători binecuvântate, lumină, pace și sănătate! 

Deputat 
Ciprian-Constantin Șerban 

*** 
 
 
 
 Întrebări 

 
 
Adresată doamnei prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

     doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
             

Activitatea Corpului de control al ministrului 
Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere preocuparea constantă a guvernării PSD-ALDE pentru calitatea actului educațional în învățământul 

superior,  sănătatea și bunul trai al studenților din România, de serviciile studențești de care aceștia beneficiază și de calitatea 
actului educațional per ansamblu; 

Ținând cont de faptul că, în unele universități, s-a constatat public un management deficitar în urma căruia studenților le 
sunt încălcate drepturile și libertățile, precum și o abatere de nepermis de la principiul responsabilității publice la care sunt 
ținuți rectorii și întreaga comunitate academică; 

Reținând prevederile art. 124, art. 125 și art. 192 din Legea nr. 1/2011 și  O.M.Ed.C. nr. 5534/28.11.2005, precum și 
faptul că rectorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Educației Naționale; 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Câte universități au fost verificate de Corpul de control al ministrului în perioada 1 ian. 2017-20 aprile 2019 și care 
sunt principalele constatări? 
2. Dacă Corpul de control al ministrului desfășoară o activitate susținută de control și verificare a universităților din 
România? 
3. Cum se asigură MEN că rectorii respectă art. 124 din Legea nr. 1/2011? 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiție Sociale 
 

Accidentele de muncă din România 
Stimate domnule ministru, 
Monitorul Social, proiect al Fundației social democrate  Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic 

despre accidentele de muncă din România. 
Conform Institutului Național de Statistică, începând cu anul 2015, numărul persoanelor care au suferit accidente de 

muncă este într-o creștere neîntreruptă. Astfel, în anul 2017 s-a ajuns ca 4704 persoane să se afle în această situație - mai mulți 
decât în orice an din 2009 și până acum. 

În ceea ce privește rata accidentelor de muncă mortale, România a ocupat locul 1 în Uniunea Europeană în perioada 
2013-2015 și locul 2 în 2016. Ca repere, probabilitatea ca un angajat român să-și piardă viața în urma unui accident de muncă 
este de 3 ori mai mare decât în Polonia și de 2 ori mai mare decât în Republica Cehă. 
Infograficul poate fi consultat la: https://monitorsocial.ro/indicator/accidentele-de-munca-din-romania-un-fenomen-in-crestere/  

Sursele datelor folosite în infografic sunt Institutul Național de Statistică și Eurostat: https://monitorsocial.ro/data/745/  
Conform Programului de guvernare 2018-2020, până la finalul anului 2023, Guvernul își propune informatizarea 

instituțiilor și creșterea serviciilor publice disponibile online, cu impact direct asupra îmbunătățirii nivelului de trai pentru 
cetățeni, incluzând și asistența în cazul accidentelor de muncă sau a incapacității de a lucra. 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog 
să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt cauzele accidentelor multiple de muncă  din România? 
2. Cum asigură Guvernul protecția cetățenilor care suferă de bolile profesionale dobândite la locul de muncă și 

pe care angajatorii nu le recunosc? 
3. Cum intensifică MMJS cotroalele efectuate de Inspecția Muncii la angajatori? 
4. Cum previne Guvernul situațiile în care românii pot fi victime ale unor accidente de muncă sau ale netratării 

corespunzătoare? 
Cu deosebită considerație,                Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară 
Stimate domnule ministru, 
Prin Programul de guverare 2018-2020, Guvernul și-a propus înființarea unui program de ”Sprijin pentru angajarea 

tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară”, fiind apreciat ca un instrument atractiv pentru tineri și  angajator.  
Durataa fost estimată la 4 ani iar ca beneficiari au fost targetați  tineri cu vârsta mai mică de 40 de ani și 8 mii angajați 
reprezentând o creștere cu 8,21% a forței de muncă din agricultură. 

Efecte estimate sunt: 
-  angajarea unui număr de 2.000 de tineri anual; 
-  angajatorul este stimulat să angajeze forță de muncă; 
- Societatea câștigă un angajat care are o sursa de trai; 

Impactul financiar și bugetar este de 100 milioane euro pentru program. 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este  stadiul implementării programului? 
2. Câți tineri au beneficiat până în prezent de program? 
3. Ce sectoare din agricultură au avut cel mai mult de câștigat de pe urma implementării? 
4. Cum pot tinerii aplica la acest program național? 
5. Ce alte programe similare sunt în derulare și organiate de MADR? 

Cu deosebită considerație,        Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
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Adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul Culturii și Identității Naționale 
 

Reabilitarea cetăților dacice 
 Stimate domnule ministru, 
 Prin Porgramul de Guvernare 2018-2020, PSD-ALDE și-a asumat că ”Guvernul va demara un proiect complex privind 
Cetățile dacice din Munții Orăștiei, sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial din anul 1999, de o valoare excepțională din punct 
de vedere istoric și cultural pentru România”. 

Este absolut necesară reglementarea statutului lor la nivel legislativ, oprirea degradării prin implementarea unor 
măsuri concrete de protecție, conservare și restaurare, precum și eliminarea totală a furturilor de piese dacice, prin asigurarea 
unor perimetre de pază. 

Este un moment în istoria unei națiuni când trebuie să ne reîntoarcem la origini, să arătăm cine am fost și în funcție de 
aceasta să ne construim viitorul. Istoria și civilzația geto-dacă trebuie readuse în viața, conștiința și prezentul poporului român. 
Nu este vorba doar de a conserva și repune în valoare o cultură, sau de a promova turistic niște monumente, ci de a ne regăsi în 
idealurile și forța călăuzitoare care a ghidat acest popor peste veacuri. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Ministerul Culturii și Identității Naționale are o strategie privind punerea în valoare a cetăților  geto-dacice din 
România? 

2. Dacă există intenția de a se începe lucrări de reabilitare ale acestor cetăți în perioada următoare? 
3. Care este poziția MCIN cu privire la oportunitatea dezvoltării unui circuit turistic național de vizitare a cetăților 

dacice? 
Cu deosebită considerație,              Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Respectarea prevederilor referitoare la investițiile publice locale ale UAT Alba Iulia 
 

 Stimate domnule ministru, 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 și problemele financiar-bugetare înregistrate la nivelul UAT Alba Iulia 

în decursul ultimilor 10 ani bugetari, precum și nivelul exagerat de mic al secțiunii de dezvoltare în raport cu secțiunea de 
funcționare; 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este valoarea totală a investițiilor efecutate de UAT Alba Iulia, defalcat, în anii bugetari 2012-2019? 
2. Dacă UAT Alba Iulia și-a respectat în perioada 2012-2018  creditele de angajament și creditele bugetare în 

desfășurarea proiectelor de investiții? 
3. Graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție a investițiilor,  în perioada 2012-2019. 
4. Dacă UAT Alba Iulia  a efectuat pentru proiectele de investiții o analiză cost-beneficiu? 
5. Dacă UAT Alba Iulia are o  strategie în domeniul investițiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu prioritățile 

investiționale și legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiza care determină introducerea în programul de 
investiții a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare? 

6. Care sunt proiectele de investiții în lucru și sursa de finanâare a acestora? 
7. Care este stadiul fizic al obiectivelor  de investiții în curs? 

Cu deosebită considerație, 
Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 
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 Interpelare 
 
 
Adresată: domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
De către: Petre Florin Manole, deputat 
Obiectul interpelării: Interpelare privind situația execuției bugetare pentru Legea 248/2015 pe anul 2019 
 

Stimate domnule ministru, 
În vederea documentării unui proiect de lege pentru modificarea Legii 248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, care oferă tichete sociale pentru grădiniță în valoare de 
50 de lei pe lună copiilor care frecventează regulat, vă rog să îmi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1) Din datele pe care le aveți la dispoziție, care a fost suma totală cheltuită din bugetul de stat pentru aplicarea acestei 
legi, în perioada ianuarie – martie 2019? 

2) Care este estimarea ministerului dvs. cu privire la suma care urmează să fie cheltuită pentru aplicarea acestei legi, în 
perioada aprilie – iunie 2019? 

3) Care este estimarea ministerului dvs. cu privire la suma care urmează să fie cheltuită pentru aplicarea acestei legi, în 
perioada septembrie – decembrie 2019? 

Aceste informații servesc la calcularea impactului bugetar și a indicării posibilelor surse de finanțare pentru 
amendamentele propuse la Legea 248/2015, cu scopul de a crește numărul de copii din familii defavorizate care beneficiază de 
această lege. În prezent, estimăm că legea ajunge doar la circa jumătate dintre copiii pe care i-ar putea ajuta. 

Cu stimă, 
 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 
 
 

 Declarații politice 

PNL solicită majorității PSD-ALDE să înceteze imediat să modifice legile justiției 
pe repede-înainte, până când românii nu își vor exprima voința la Referendumul din 26 mai 2019 

 

PSD-ALDE intenționează să simuleze, din nou, o dezbatere pe modificările la Codul penal și Codul de procedură 
penală. Știm cu toții că aceste modificări sunt scrise de avocații lui Dragnea!!! 

Graba lor este justificată de împlinirea unor termene de prescripție. Pe românește, dacă nu le-a ieșit pasența cu 
Ordonanțele de urgență, forțează acum albirea dosarelor prin diminuarea termenelor privind răspunderea penală, adică hoțul 
neprins la timp e mare negustor cinstit. 

Este foarte grav că, pe lângă salvarea lui Dragnea și a altor corupți VIP, vor scăpa de acuzații mii de infractori de drept 
comun, extrem de periculoși – violatori, criminali, tâlhari. De asemenea, toate prejudiciile cauzate de infracțiunile de corupție 
nu vor mai putea fi recuperate. Infractorii vor rămâne în libertate și cu banii în buzunar. 

PNL va încerca să împiedice adoptarea unor legi în favoarea infractorilor. 
PNL nu va vota aceste nenorociri. 
PNL va contesta la CCR atât Codul Penal cât și Codul de Procedura Penală. 

 

Deputat  
Raluca Turcan 

*** 
La mulți ani, Oradea! 

 

Pe 20 aprilie 2019, s-au împlinit 100 de ani de când Generalul Traian Moșoiu, în fruntea Armatei Române, elibera 
Oradea de sub stăpânirea regimului maghiar bolșevizat. Este datoria noastră, a reprezentanților bihoreni din Parlamentul 
României, să-i omagiem pe cei care acum 100 de ani au reușit cu multă muncă și imens sacrificiu să întregească trupul 
României Mari.  

Pentru a celebra acest moment istoric, administrația orădeană a organizat  ample manifestări, orașul fiind împânzit de 
steaguri tricolore. Marele politician și bun creștin al începutului de secol XX, Iuliu Maniu, are de câteva zile o statuie în fața 
liceului care îi poartă numele, un gest de respect pentru munca asiduă și sacrificiul suprem pentru o Românie unită și demnă.  

Episcopul ortodox Roman Ciorogariu și cel greco-catolic Demetriu Radu, au fost onorați la acest moment aniversar, 
prin dezvelirea statuilor care-i  reprezintă, situate în fața Bisericii cu Lună, respectiv a Catedralei Greco-Catolice „Sfântul 
Nicolae”. Prinos de recunoștință pentru senatorul orădean Demetriu Radu, Episcop greco-catolic cu un important rol în Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, care a fost ucis într-un atentat cu bombă în Senatul României la 8 
decembrie 1920. Credința în Dumnezeu, indiferent de ritul practicat de cetățenii orașului Oradea de-a lungul timpului, a 
reprezentat un element cheie în lupta pentru libertate și independență. Marii noștri înaintași au demonstrat prin viața și 
activitatea lor că „există compatibilitate între  politică și morală”, așa cum spunea primarul Oradiei, Ilie Bolojan în discursul 
său. 

Mii de cetățeni au participat la festivitățile prilejuite de Centenarul Oradiei, care au culminat cu o defilare militară 
deosebită, nemaivăzută în Oradea. 

100 de ani mai târziu, administrația liberală orădeană condusă de Primarul Ilie Bolojan, demonstrează că românii sunt 
nu doar buni administratori dar și continuatori demni de mari proiecte.  Peste 600 de milioane de euro, bani europeni, au fost 
obținuți  din 2008 și până acum, dublând practic bugetele de investiții, bani folosiți pentru reabilitarea unor  clădiri, dar și 
pentru lucrări de infrastructură de transport,  medicală, școlară și socială, pentru înlocuirea sistemului de producție și 
distribuție energie termică dar și pentru proiecte de regenerare urbană și petrecerea timpului liber. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  12 - 2019  
Săptămâna 22 – 25 aprilie 2019  

 

 

32 
 

Priorităţile fixate pentru acest an centenar al Oradiei sunt: accesarea de fonduri europene, susținerea proiectelor 
strategice, dotarea şi eficientizarea spitalelor, revigorarea zonei centrale și creșterea economică.  

Ca Deputat de Bihor, îmi exprim recunoștința față de înaintașii noștri care au continuat să lupte  și după 1 decembrie 
1918 pentru desăvârșirea Marii Uniri, față de toți cei care ne-au dat un exemplu de dedicare până la sacrificiul suprem, de 
cinste și modestie, de credință și moralitate, de curaj și statornicie, de patriotism și îndrăzneală. Cinste lor și apreciere pentru 
cei care, la 100 de ani distanță, cu aceeași dăruire și muncă asiduă, fac din Oradea un oraș din ce în ce mai frumos și mai 
prosper.  

La mulți ani, Oradea!        Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
Credința străbună a fost și este salvarea noastră ca neam și țară 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Politica, de cele mai multe ori, ne dezbină, dar sărbătorile creștine întotdeauna ne-au unit. Dacă în fiecare zi ar veni 

Crăciunul sau Paștele, am fi mult mai buni și mai generoși, iar viața în țara noastră ar înflori. Strămoșii noștri au fost săraci, 
dar au fost mai fericiți pentru că trăiau în comunități unite și păstrau datini care le înfrumusețeau sufletele și viața.  

Noi, cei de azi, cântăm imnul național ”Deșteaptă-te române”, dar tot amânăm clipa deșteptării noastre ca neam drept și 
viteaz. 

Scria recent părintele Episcop Macarie: “Ne aflăm în fața unui abandon, sufletesc, dar și fizic, al țării și al neamului. 
Abandon care își găsește ilustrarea concretă în fenomenul migrației, dar care se regăsește și în rândurile celor rămași în țară 
într-un mod care este, poate, chiar mai dureros.“ În aceste vremuri tulburi ne legăm speranța de  o realitate pe care nici un om 
de bună credință nu o poate contesta: Sărbătorile creștine sunt cea mai mare comoară a noastră, a românilor. Credința străbună 
a fost și este salvarea noastră ca neam și țară. Dacă avem credință în Bunul Dumnezeu, putem privi cu speranță viitorul. 

În prag de mare sărbătoare,  doresc să urez din toată inima, moților mei dragi din Munții Apuseni și de pretutindeni, 
tuturor românilor din țară și din diaspora, ca Lumina Învierii să vă întărească credința și să vă aducă în suflete pace și mare 
bucurie! 

Vă mulţumesc,                    Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
De ce ardelenii au reușit, iar Oltenia se zbate în sărăcie și subdezvoltare? 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
 După aproape doi ani și jumătate de guvernare PSD-ALDE, Oltenia rămâne în topul sărăciei la nivelul Uniunii 
Europene, iar administrațiile publice locale din Cetatea Băniei rămân cele mai slab dezvoltate și cele mai subfinanțate din 
întreaga țară. În același timp,  chiar dacă printre noi încă mai circulă glume care ar dori să ne spună că ardelenii ar fi mai lenți 
și ar face lucrurile cu o viteză mai mică, nu putem să nu constatăm că realitatea administrativă ne contrazice pe deplin.  

Vă rog să mergeți la Cluj-Napoca, la Oradea, la Arad sau la Alba Iulia și veți constata singuri cum acestea s-au 
dezvoltat în ultimii ani, într-un ritm accelerat, cu ajutorul fondurilor gratuite puse la dispoziție de Uniunea Europeană. 
Transport pentru călători asigurat de autobuze electrice, ecologice, clădiri de patrimoniu reabilitate și readuse la viață, parcări 
moderne, gări și autogări construite după ultimele standarde, centuri ocolitoare, trotuare și chiar proiecte de metrou. Asta au 
realizat ardelenii, conduși de primarii liberali Emil Boc, Ilie Bolojan, Mircea Hava sau Gheorghe Falcă. Acestea sunt 
realizările unor administrații publice locale care s-au răzvrătit și nu au mai așteptat umilința Guvernului PSD-ALDE de la 
București, care condiționează alocările financiare chiar și pentru văruirea unei școli sau repararea acoperișului unui dispensar. 

Stimați colegi. Oltenia este săracă pentru că este foarte slab administrată și pentru că utilizarea fondurilor europene la 
nivelul întregii provincii istorice nu se ridică la nivelul pe care l-a atras un singur municipiu din Transilvania condus de un 
primar liberal! Oltenia este exemplul cel mai clar de slabă administrare, unde cele mai multe dintre primării și consiliile 
județene sunt conduse, de zeci de ani, de primari și consilieri locali aparținând PSD.   

Am constatat cu toții cum, în urmă cu peste o săptămână, Liviu Dragnea și acoliții săi au strâns cu forța, cu amenințări 
și șantaj privind concedierea, mii de oameni în centrul Craiovei, ca să le explice el cum se luptă cu statul-paralel, căruia până 
acum vreo 3-4 ani îi tăia porcul și îi servea șoriciul pe tavă. Dragnea, Olguța și Olguțul au fost protagoniștii unei telenovele de 
prost gust, jucând fără talent rolul nașilor și mirilor în fața a mii de oameni care abia trăiesc de pe o zi pe alta.  
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Dacă ar fi fost curajos, așa cum vrea să pară, Dragnea ar fi trebuit să le explice craiovenilor de ce Oltenia se zbate în 
continuarea în sărăcie, de ce angajații din Oltenia au cele mai mici salarii, de ce șomajul la noi nu scade, iar oltenii continuă să 
plece din țară. De ce n-a avut Dragnea curajul să compare, oricare primar PSD din România cu oricare primar PNL: Emil Boc, 
Ilie Bolojan, Mircea Hava sau Gheorghe Falcă. De ce nu le-a explicat oamenilor de ce acolo unde guvernează PNL, România 
arată ca o țară europeană dezvoltată și acolo unde guvernează PSD, România arată ca în Evul mediu? De ce nu i-a liniștit pe 
olteni să le spună, că măcar anul acesta începe vreun proiect major de investiții și să nu se teamă de faptul că Fabrica de 
automobile de la Craiova ar putea să plece într-o țară cu un climat investițional mai propice. 

Stimați colegi. Nu știu unde crede Dragnea și Dăncilă că au ”scos țara din noroaie”, căci Oltenia este mai săracă și mai 
afundată în subdezvoltare ca niciodată. PSD și ALDE își bat joc exact de la oamenii care i-au votat în cea mai mare măsură, 
ținându-i în sărăcie și dependență de baronii locali ai PSD. Am convingerea că oltenii vor trage cu ochiul la ceea ce au făcut 
primarii PNL în Transilvania și vor decide că și pentru ei adevărata modernizare nu poate veni decât de la o administrație 
condusă de liberali. 
 Vă mulţumesc,                    Deputat  

Nicolae Giugea 
*** 

După doi ani de așteptare, persoanele cu handicap grav nu vor mai fi reevaluate periodic 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Au trecut mai mult de doi ani de când eu am propus, printr-un proiect legislativ, ca persoanele care suferă de un 

handicap grav sau deosebit de grav să nu mai fie nevoite să se prezinte periodic la comisiile de evaluare. Cei care s-au opus 
proiectului meu au fost tocmai cei din PSD și din ALDE, precum și reprezentanții Ministerului Muncii, care astăzi se laudă că 
au făcut ”o mare dreptate socială”! Diminuarea birocrației nu este un fapt de mare vitejie la guvernare, ci ar trebui să fie un 
semn de normalitate! 

De ce nu au făcut acest lucru încă de acum doi ani, atunci când au avut proiectul legislativ propus de mine chiar pe masa 
deciziei parlamentare și au așteptat tocmai până acum, știind că mii de persoane cu handicap grav sunt umilite de birocrația 
statului român.  

De ce au acceptat ca oameni aflați în suferință să parcurgă zeci de km până la comisiile județene de evaluare, să stea cu 
zilele pe la cozile interminabile, ca să demonstreze că boala de care suferă nu se va vindeca niciodată? 

De ce dau dovadă, prin orice măsură guvernamentală pe care o iau, de un cinism de nedescris? De ce vor să creeze 
persoanelor vulnerabile senzația că drepturile acestora sunt negociabile?  

Vreau să cred că ordinul abia semnat de ministrul Muncii, prin care persoanele cu handicap grav nu vor mai fi 
reevaluate periodic, să se pună în practică imediat, chiar de săptămâna aceasta, la nivelul întregii țări. Chiar dacă măsura a 
întârziat mai bine de doi ani, nu aș vrea să auzim că ea se implementează cu dificultate sau în mod greșit, iar situația 
persoanelor cu handicap nu s-a schimbat cu nimic!  

Vă mulţumesc,          Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
PSD falimentează firmele românești de construcții și blochează PNDL 

  
Se spune că drumul spre Iad e pavat cu bune intenții, iar, în România, Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă pare că 

a fost pus în funcție exact ca să ilustreze acest proverb. Aberațiile pe care le face acest guvern se țin lanț, iar ultima ispravă este 
blocarea investițiilor publice finanțate prin PNDL din cauza creșterii salariilor în sectorul construcțiilor, prin lege, și nu prin 
mecanismele pieții. 

Deși a prezentat măsura ca pe o victorie împotriva exploatatorilor de clasă, creșterea, prin lege, a salariilor din 
construcții va avea ca efect dinamitarea întregii politici de investiții publice și băgarea în criză a sectorului de care România 
are acum cea mai mare nevoie. 

Lucrările finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL – au fost licitate de către firme la anumite 
prețuri. Bineînțeles că toată lumea și-a luat atunci o marjă de eroare, calculând că vor crește prețurile la materiale sau la 
carburant, făcând ofertele în așa măsură încât să suporte aceste prețuri. Nimeni nu s-a gândit însă că geniile din Guvernul 
Viorica Mondiala vor da o lege prin care vor crește salariile din sectorul construcțiilor, după cum vor ei. Nimeni nu s-a gândit, 
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pentru că astfel de măsuri, luate fără consultări și fără a testa dacă economia reală le suportă, apar doar prin democrațiile 
bananiere din țări cu climă mult mai caldă. Iar acum și în România... 

Primul efect al acestor majorări este, deci, blocarea investițiilor publice finanțate prin PNDL. Dacă în mediul privat, 
beneficiarii și executanții se înțeleg între ei și suplimentează bugetele, astfel ca nimeni să nu aibă de suferit, la stat lucrurile 
stau altfel. Fiind deja făcute licitații, statul nu vrea să dea bani în plus și lasă majorările de costuri în seama firmelor private, 
care ar trebui să lucreze în pierdere. Drept urmare, tot mai multe dintre acestea renunță la lucrări și administrațiile locale ale 
României devin beneficiarele unor investiții executate pe jumătate, care nu pot fi folosite. În final, cel care pierde este statul, 
care ajunge să dea bani pe ceva ce nu poate folosi, dar și cetățeanul, care vede cum din taxele și impozitele lui se finanțează 
investiții neterminate. 

Iată cum o măsură aparent bună, duce la colaps un sector întreg. Aceste prevederi legale afectează exact firmele de 
construcții românești, pe care PSD le va băga în faliment, în loc să le ajute, așa cum spune că vrea să facă. Vor avea de câștigat 
doar firmele mari din străinătate, care își permit să lucreze în pierdere, ca să acapareze piața. Iată cum ipocrizia PSD iese la 
suprafață și în acest domeniu, iar firmele străine, cu care PSD declară că se războiește și ziua și noaptea, devin singurii 
potențiali beneficiari ai acestei politici falimentare. Ca să nu mai vorbim de administrațiile publice, care rămân cu diverse ruine 
neterminate în patrimoniu, sau de cetățenii care speră că vor avea rețele de apă sau canal, ori drumuri și spitale și rămân doar 
cu gropi și noroi în localități. 

Fac apel la Guvernul României să remedieze grabnic această situație și să revizuiască bugetele acestor investiții publice, 
astfel ca nimeni să nu aibă de suferit. Suntem prea săraci ca să ne permitem lucruri făcute de mântuială și lucrări executate pe 
jumătate!          Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
***  

Sub guvernarea PSDragnea, România - campioana Europei la inflație!  
 

Doamnă/ domnule președinte de ședință,  stimați colegi,  
Deși prin Programul de guvernare toate echipele guvernamentale păstorite de PSDragnea asigurau românii că vor lua 

toate măsurile necesare pentru stabilitate economică, în ultimii trei ani România s-a confruntat cu o creștere galopantă a 
inflației!  

Cu toate că guvernele PSDragnea ne-au promis permanent o creștere sustenabilă a economiei și, implicit, a nivelului de 
trai, deci, în consecință, a sumei de bani cu care rămâne în buzunar, lunar, fiecare român, iată că datele statistice oficiale îi 
contrazic, din nou, în mod flagrant, pe cei care guvernează țara doar pentru interesele proprii!   

În acest sens, potrivit datelor anunțate săptămâna trecută de EUROSTAT, România a înregistrat, în luna martie a.c., o 
rată anuală a inflației de 4,2%, adică cea mai mare din Uniunea Europeana (UE) și de trei ori mai mare decât media zonei euro 
(1,4%)!  

Astfel, față de luna decembrie a anului trecut, printre cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la cartofi 
(26,33%), alte legume și conserve de legume (20,63%) și citrice (10,28%), precum și la combustibili (3,82%), a căror 
fluctuație are un impact mai larg asupra celorlalte prețuri.  

Așa cum era de așteptat, politicile fiscale incoerente, dar, mai ales, riscante, pe care le-au luat Guvernele domnului 
Dragnea, precum și un buget îndelung tergiversat și bazat pe cifre total nerealiste, conduc deja la creșteri mari de prețuri, care 
nu fac altceva decât să anuleze majorările salariale, îndelung trâmbițate!  

Doamnelor și domnilor deputați, Inflația mai mare generează nu numai prețuri mai mari, ci și facturi la servicii tot mai 
scumpe, rate la bănci mai costisitoare și dobânzi în creștere!  

Iată că minciuna PSDragnea referitoare la creșterea substanțială a veniturilor românilor are picioare scurte! Degeaba au 
crescut salariile, dacă, în același timp, prețurile la alimente, servicii sau combustibili cresc continuu! Acest tip grosolan de 
manipulare, că laptele și mierea vor curge la nesfârșit, în valuri, doar pentru că știe PSDragnea cum să dea, nu poate ține o 
veșnicie! Fiecare român constată în fiecare lună, pe propriul buzunar, că politicile inflaționiste pe care le practică tripleta 
Vâlcov – Teodorovici – Dăncilă, sunt unele toxice și păguboase, care taxează și jupoaie din ce în ce mai mult, atât familiile din 
România cât și firmele!         Deputat 

Vă mulțumesc!                           Bogdan Huțucă  
*** 
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Nu este doar un moft! Județul Constanța chiar are nevoie stringentă de un spital modern!  

Doamnă/ domnule președinte de ședință,  
Stimați colegi,  
Deși banii europeni i-au stat la dispoziție României, atât pentru implementarea proiectelor referitoare la spitalele 

regionale, cât și pentru autostrăzile așa mult așteptate de toți românii, din toate regiunile țării, guvernele de carton ale 
domnului Dragnea au refuzat cu obstinație accesarea fondurilor respective, garantând, în schimb, că acestea vor fi demarate 
prin parteneriate public-private.  

Însă, deși ne apropiem de jumătatea anului 2019, adică al treilea an de guvernări PSDragnea, nu se întâmplă încă 
NIMIC concret în privința acestor proiecte vitale pentru țara noastră! Cu sănătatea nu este de joacă și, cu toate acestea, 
guvernele PSDragnea nu au luat nicio măsură care să îmbunătățească ceva în domeniul sănătății!  

La fel ca și ceilalți români, din celelalte regiuni ale țării, și dobrogenii așteaptă, de prea multă vreme, să fie construit în 
Constanța un spital regional modern și foarte bine dotat și capacitat, care să reușească să le ofere servicii de sănătate prompte, 
sigure și de calitate, tuturor pacienților din regiunea Dobrogea, precum și turiștilor veniți în Deltă sau pe litoral!  

Din păcate, până în prezent, cu toții am auzit doar promisiuni deșarte, ba din partea domnului Dragnea, ba din cea a 
ministrului de finanțe, domnul Teodorovici, sau a ministrului sănătății, doamna Pintea, și anume că SIGUR/GARANTAT se 
va face un spital regional la Constanța, dar când, cum și în cât timp va fi gata, nu se angajează nimeni să susțină!  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Constanța beneficiază în prezent de un spital mult prea mic pentru un județ foarte mare, care trebuie să asigure și 

serviciile medicale ale turiștilor care vin pe litoral sau în Deltă, în sezonul estival, dar și pe cele ale locuitorilor din celelalte 
județe din Dobrogea.  

Dovadă în acest sens stă numărul mare de pacienți care au fost externați numai anul trecut, din Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Constanța, și anume de 55.654. Mai mult decât atât, tot anul trecut, medicii din cadrul secției de primiri urgențe 
(UPU) a spitalului menționat au fost nevoiți să consulte un număr de 140.449 de pacienți. Aceste date confirmă, încă o dată, 
faptul că există o adresabilitate uriașă a pacienților pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, numai că, din păcate, 
acesta face cu mare greutate față solicitărilor atât de numeroase ale pacienților, fie din cauza dotărilor, fie a lipsei de medici 
specialiști.  

Știm cu toții că pentru orice român sănătatea este cea mai importantă, dar, cu toate acestea, PSDragnea a mințit românii 
și în această privință! În campania electorală din 2016, PSD a promis solemn că va construi 8 spitale regionale în România! 
Iată că suntem din nou într-un an electoral, 2019, dar promisiunile psd-iste nu s-au materializat deloc în fapte, până acum 
nepornindu-se construcția nici măcar a unui singur spital regional dintre cele 8 promise!  

Vă mulțumesc!                
Deputat  

Robert Boroianu  
***  

Învățământul dual are nevoie de o stimulare reală! 
 

Domnule președinte de ședință,  stimați colegi,  
Mă bucură faptul că a fost adoptată de către Camera Deputaților propunerea legislativă inițiată de mine, care prevede 

creșterea cuantumului bursei pentru elevii din învățământul profesional și dual, de la 200 de lei la 300 de lei, precum și o 
majorare anuală cu 150 lei a cuantumului burselor profesionale, începând din anul 2020. Astfel, această bursă urmează să 
ajungă la cuantumul de 900 de lei sau echivalentul a 200 de euro. Practic, proiectul de lege al PNL este similar modelului 
german, unde elevii au fost atrași sa urmeze cursurile învățământului profesional și dual, prin oferirea de burse consistente. 
Regret însă că această adoptare  a inițiativei menționate a fost una tacită în Camera Deputaților și nu prin vot, așa cum ar fi fost 
firesc în cazul unei propuneri atât de importante pentru stimularea învățământului dual!   

În condițiile în care România se confruntă de ceva vreme cu o criză acută a forței de muncă, dar, în special, cu 
tergiversarea îndelungată a adaptării ofertei la cerințele reale ale pieței muncii, deci, implicit, cu reformarea urgentă a 
învățământului în acest sens, consider că în Parlamentul României este nevoie de dezbateri ample pe tema revigorării 
învățământului profesional, precum și de găsirea celor mai bune și viabile soluții pentru stimularea acestui tip de învățământ.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
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Ceea ce se întâmplă deja pe piața muncii – și mă refer la faptul că din ce în ce mai mulți întreprinzători își caută forță de 
muncă în afara granițelor țării - ar trebui să reprezinte un serios semnal de alarmă pentru cei din PSD-ALDE, care guvernează 
de câțiva ani buni România, dar care nu au luat niciun fel de măsuri concrete până în prezent în privința revigorării 
învățământului dual!  Cred că pentru a face atractiv – cu adevărat - învățământul dual este nevoie nu numai de vorbe în vânt 
ale Guvernului și ale majorității parlamentare aflată la Putere, ci este nevoie, în primul rând, de fapte, adică de măsuri 
concrete, așa cum sunt cele de acordare a unor burse consistente!   

Sunt convins că numai astfel de măsuri stimulative pot convinge elevii care își doresc să aibă o meserie, să se îndrepte 
cu încredere spre această formă de învățământ! În plus, având în vedere mediul din care provin în general aceștia, trebuie să 
aibă și siguranța că au șansa de a obține niște alocări financiare - prin burse - din care ar putea supraviețui cât de cât decent, 
evitându-se ca ei să fie nevoiți să plece în străinătate, în căutarea unui trai mai bun.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin-Claudiu Roman  
***  

PSD falimentează firmele românești de construcții și blochează PNDL 
   

Se spune că drumul spre Iad e pavat cu bune intenții, iar, în România, Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă pare că 
a fost pus în funcție exact ca să ilustreze acest proverb. Aberațiile pe care le face acest guvern se țin lanț, iar ultima ispravă este 
blocarea investițiilor publice finanțate prin PNDL din cauza creșterii salariilor în sectorul construcțiilor, prin lege, și nu prin 
mecanismele pieții. Deși a prezentat măsura ca pe o victorie împotriva exploatatorilor de clasă, creșterea, prin lege, a salariilor 
din construcții va avea ca efect dinamitarea întregii politici de investiții publice și băgarea în criză a sectorului de care 
România are acum cea mai mare nevoie.  

Lucrările finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL – au fost licitate de către firme la anumite 
prețuri. Bineînțeles că toată lumea și-a luat atunci o marjă de eroare, calculând că vor crește prețurile la materiale sau la 
carburant, făcând ofertele în așa măsură încât să suporte aceste prețuri. Nimeni nu s-a gândit însă că geniile din Guvernul 
Viorica Mondiala vor da o lege prin care vor crește salariile din sectorul construcțiilor, după cum vor ei. Nimeni nu s-a gândit, 
pentru că astfel de măsuri, luate fără consultări și fără a testa dacă economia reală le suportă, apar doar prin democrațiile 
bananiere din țări cu climă mult mai caldă. Iar acum și în România... 

Primul efect al acestor majorări este, deci, blocarea investițiilor publice finanțate prin PNDL. Dacă în mediul privat, 
beneficiarii și executanții se înțeleg între ei și suplimentează bugetele, astfel ca nimeni să nu aibă de suferit, la stat lucrurile 
stau altfel. Fiind deja făcute licitații, statul nu vrea să dea bani în plus și lasă majorările de costuri în seama firmelor private, 
care ar trebui să lucreze în pierdere. Drept urmare, tot mai multe dintre acestea renunță la lucrări și administrațiile locale ale 
României devin beneficiarele unor investiții executate pe jumătate, care nu pot fi folosite. În final, cel care pierde este statul, 
care ajunge să dea bani pe ceva ce nu poate folosi, dar și cetățeanul, care vede cum din taxele și impozitele lui se finanțează 
investiții neterminate.  

Iată cum o măsură aparent bună, duce la colaps un sector întreg. Aceste prevederi legale afectează exact firmele de 
construcții românești, pe care PSD le va băga în faliment, în loc să le ajute, așa cum spune că vrea să facă. Vor avea de câștigat 
doar firmele mari din străinătate, care își permit să lucreze în pierdere, ca să acapareze piața. Iată cum ipocrizia PSD iese la 
suprafață și în acest domeniu, iar firmele străine, cu care PSD declară că se războiește și ziua și noaptea, devin singurii 
potențiali beneficiari ai acestei politici falimentare. Ca să nu mai vorbim de administrațiile publice, care rămân cu diverse ruine 
neterminate în patrimoniu, sau de cetățenii care speră că vor avea rețele de apă sau canal, ori drumuri și spitale și rămân doar 
cu gropi și noroi în localități.  

Fac apel la Guvernul României să remedieze grabnic această situație și să revizuiască bugetele acestor investiții publice, 
astfel ca nimeni să nu aibă de suferit. Suntem prea săraci ca să ne permitem lucruri făcute de mântuială și lucrări executate pe 
jumătate!           

Deputat 
Sorin Ioan Bumb  

***  
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Reabilitarea și modernizarea Transfăgărășanului, încă un eșec al guvernării PSD-ALDE  
 

Domnule preşedinte de ședință, stimaţi colegi,  
O țară întreagă este revoltată de incompetența dovedită de a guvernele PSD-ALDE care, în aproape doi ani și jumătate, 

au compromis realizarea tuturor obiectivelor majore de investiții necesare pentru infrastructura din România: Autostrada Sibiu-
Pitești este tot la stadiul de proiect, Autostrăzile Moldovei sunt încă la nivelul de promisiuni, Autostrada Olteniei, Pitești-
Craiova, este în blocaj total, iar șantierele demarate în urmă cu peste 8 ani bat pasul pe loc. În categoria eșecurilor actualei 
guvernări intră, de asemenea, abandonarea construirii celor 8 spitale regionale, amânarea la nesfârșit a reabilitării căilor ferate 
sau întârzierea modernizării școlilor cu toaletele în afara clădirilor. Nu banii sunt problema Guvernului PSD-ALDE! Bani sunt, 
aproape 30 de miliarde de euro nerambursabili așteptând să fie accesați, dar nu are cine să-i folosească în interesul românilor. 
Adevărata problemă a actualilor guvernanți o reprezintă incompetența și lipsa de interes pentru atragerea fondurilor gratuite de 
la Uniunea Europeană.  

Stimați colegi, În doi ani și jumătate de guvernare PSD-ALDE, ar fi trebuit să asistăm măcar la finalizarea unor 
investiții deosebit de importante pentru România, dar care necesită bani puțini și doar multă voință.  

În această categorie se înscrie și modernizarea Transfăgărășanului, considerat unul dintre cele mai frumoase drumuri 
montane din lume, care leagă Argeșul cu Sibiul și Muntenia cu Transilvania, traversând Munții Făgăraș, cea mai înaltă zonă 
montană din România. Transfăgărășanul are o mare importanță  strategică, dar și economică, reprezentând calea de acces către 
obiective turistice de prim rang cum ar fi orașul Curtea de Argeș, fostă capitală a Țării Românești, Cetatea Poenari, Barajul și 
Lacul Vidraru, Cabana Valea cu Pești, Cabana Cumpăna, Cabana Capra, tunelul Capra-Bâlea (cel mai lung tunel rutier din 
România), Lacul Bâlea, Cabana Bâlea Lac, Cabana Bâlea Cascadă.  

Din păcate, din cauza incompetenței nenumăraților miniștri care s-au perindat pe la Ministerul Transporturilor, zona 
montană înaltă a acestuia, cuprinsă între kilometrul 104 (Piscu Negru, județul Argeș) și kilometrul 130,8 (Bâlea Cascadă, 
județul Sibiu), este deschisă circulației rutiere în fiecare an doar de la 30 iunie până la 1 noiembrie, întrucât drumul este 
înzăpezit pe timp de iarnă, la care se adaugă riscul căderilor de pietre și al avalanșelor.   

În consecință, ținând cont atât de faptul că Transfăgărășanul atrage din ce în ce mai mulți turiști în fiecare an, cât și de 
problemele neplăcute pe care le întâmpină aceștia când îl parcurg se impune reabilitarea și modernizarea sa, pentru ca 
circulația rutieră să se desfășoare în siguranță și să fie posibilă tot timpul anului. Din aceste motive, de peste 2 ani mă zbat să 
conving Guvernul ca să realizeze acele investiții care sunt absolut necesare în zonă. Am transmis interpelări repetate 
miniștrilor de resort și am propus amendamente în acest sens cu ocazia adoptării Legii bugetului de stat pentru anii 2017, 2018 
și 2019, care, din păcate, au fost respinse prin vot de către parlamentarii PSD și ALDE. Nu le-am cerut guvernanților să 
construiască acest drum din nou, ci doar să execute un minim de lucrări prin care să evite înzăpezirea sau căderile de pietre. 
Având în vedere că nici măcar atâta lucru nu au vrut să facă, oare de ce ne mai mirăm că nu au reușit să construiască până în 
prezent nici măcar câțiva kilometri de autostradă?  

Celor din PSD și ALDE le place să se laude cu frumusețile Transfăgărășanului și cu aprecierile personalităților din 
străinătate la adresa lui, însă nu au investit un leu pentru ca acest superb drum să fie sigur pentru turiști și practicabil tot timpul 
anului. Prin urmare, și în acest caz se poate afirma că ”România merită mai mult!”. România merită un guvern competent, un 
guvern liberal, singurul care poate rezolva problemele reale ale cetățenilor și poate realiza modernizarea țării.        

 

Deputat 
Dănuț Bica 

 ***  

Tarom face legea pe Aeroportul Internaţional Oradea?!  

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi,  
Peste 30 de milioane de euro au costat bugetul de stat investiţiile din ultimii 10 ani care au vizat modernizarea şi 

extinderea Aeroportului Oradea la standarde internaţionale.  
Contractarea în anul 2017 a unui mare operator aerian low-cost s-a materializat prin acoperirea, în scurt timp, a şapte 

destinaţii externe, iar celor două curse zilnice tradiţionale spre şi dinspre Bucureşti, asigurate de Compania Tarom, le-a fost 
adăugată încă una, operată de o companie privată. Anul care a urmat părea să aducă revirimentul economic mult aşteptat în 
activitatea Aeroportului Internaţional Oradea, numărul total de pasageri crescând semnificativ, de la 162.902, înregistraţi în 
2017, la 220.012, în anul 2018.  
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Dintre aceştia, pe cursele interne au călătorit în anul 2018 un număr de 93.368 pasageri, faţă de 78.224 pasageri 
înregistraţi în anul 2017, în vreme ce, pe rutele externe, în anul 2018 au fost înregistraţi 126.644, faţă de anul 2017, când s-au 
înregistrat 84.678 pasageri.   

Astfel a fost nevoie de alocarea a încă 5 milioane de euro pentru construirea unui nou terminal de pasageri la Aeroportul 
Oradea, care este deja în execuţie şi va fi finalizat în acest an, sporind capacitatea de primire cu aproximativ 600 de pasageri 
simultan. Cu toate acestea, după numai un an, marele operator aerian low-cost a renunţat subit să mai asigure curse pe 
Aeroportul Internaţional Oradea, decizie urmată şi de operatorul privat care asigura suplimentarea curselor tradiţionale Tarom 
spre Bucureşti.  

Din primăvara acestui an, de când a rămas singurul operator aerian la Oradea, Compania Tarom face legea pe 
Aeroportul Internaţional al acestui municipiu a cărui dezvoltare economică şi edilitară este în plină expansiune. Din cauza unei 
politici de preţuri prohibitive, biletele de avion spre Bucureşti au ajuns să-i coste pe orădeni dublu faţă de tarifele practicate 
pentru zboruri similare operate de pe alte aeroporturi din nord-vestul sau sud-vestul ţării, unde acestea se efectuează cu 
aeronave de capacităţi mai mari. Mai mult, după ce anunţase, la finele anului trecut, operarea, din primăvara acestui an, a două 
curse externe de pe Aeroportul Internaţional Oradea, preţurile biletelor puse în vânzare fiind considerabil mai mari decât cele 
practicate de companiile low-cost spre aceleaşi destinaţii, de pe alte aeroporturi din ţară, compania naţională Tarom a renunţat 
să mai onoreze aceste rute pe motiv de nerentabilitate.  

Din aceste considerente, ministrul Transporturilor şi conducerea Tarom trebuie să dea explicaţii pentru modul vădit în 
care se încearcă izolarea Oradiei de capitala ţării şi destinaţiile externe, prin practicarea unor preţuri exorbitante la biletele de 
călătorie şi operarea curselor cu aeronave subdimensionate, dar şi prin denunţarea unor rute internaţionale care au fost 
mediatizate şi angajate anterior.  

Vă mulţumesc!         Deputat  
Găvrilă Ghilea  

***  
Cinismul și incompetența distrug vieți!  

 

După ce o tragedie cumplită din județul Iași a cutremurat o țară întreagă, guvernul promite că va aloca bani pentru ca 
1800 de școli din mediul rural să beneficieze de grupuri sanitare demne de secolul în care trăim. Problema școlilor cu toalete în 
curte era cunoscută de multă vreme, ba chiar a fost luată în râs de către Ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici, la începutul 
acestui an. Faptul că în urma unei nenorociri se fac din nou promisiuni de remediere a situației și se alocă bani pe hârtie nu 
înseamnă și că vor fi respectate. Care au fost măsurile luate de această guvernare pentru a preveni asemenea tragedii? Cinismul 
ministrului finanțelor demonstrează dezinteresul total al executivului pentru problemele reale ale societății. Teodorovici a găsit 
„soluția miraculoasă“: instalarea de containere în toaletele școlilor ce au nevoie de modernizare sau reabilitare, oferind și un 
preț: numai 10.000 de euro.  

De câțiva ani, inclusiv de președintele Klaus Iohannis, sunt solicitate planurile efective pentru autorizarea sanitară a 
tuturor școlilor. Planuri pe care cei din coaliția PSD-ALDE nu au avut vreme să le pună în practică, fiind ocupați cu Justiția lui 
Dragnea. Acum se văd consecințele: mor copii nevinovați!  

În loc să trateze această problemă cu seriozitate și să îi înțeleagă urgența, guvernanții refuză să preia responsabilitatea și 
se ascund după statistici și promisiuni mincinoase. Pierduți prin comitete și comisii, reprezentanții PSD-ALDE dovedesc încă 
o dată că au adus România în stadiul în care nevoile cetățenilor sunt ultima lor prioritate.  

România nu merită să devină rușinea Europei! O națiune întreagă nu poate fi transformată în victima tăcută a unor 
politicieni fără scrupule! Iată de ce este atât de importantă prezența la vot în 26 mai!  

Deputat  
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea  

*** 
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 Întrebări 

Adresată domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale 
  

Dotarea Armatei Române cu autovehicule destinate transportului de trupe 
 

Stimate domnule ministru, 
 În data de 29 iunie se vor împlini doi ani de la tragicul accident produs în Valea Urdii, comuna Dâmbovicioara, judeţul 

Argeş, în care şi-au pierdut viaţa trei militari din cadrul Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”, Garnizoana 
Câmpulung. Plutonierul-major Mihai Ionuţ Toma (38 ani), caporalul clasa a III-a George Emilian Catană (40 ani) şi caporalul 
clasa a III-a Petre Cristian Toader (32 ani), toţi trei înaintaţi la gradul de sublocotenent (post-mortem), au murit nu în luptă, ci 
în timpul deplasării de la un exerciţiu desfăşurat în poligonul Ministerului Apărării Naționale de la Cincu, județul Braşov, către 
unitatea militară din Câmpulung. Tragedia s-a produs din cauza faptului că autocamionul DAC 665T în care se aflau victimele 
s-a prăbuşit într-o râpă, ieşind de pe partea carosabilă a drumului în zona unei curbe periculoase. Alături de cei trei, în camion 
se mai aflau alţi zece militari din cadrul aceluiaşi Batalion, nouă dintre aceştia fiind răniţi. 

 Acest eveniment nedorit a evidenţiat încă odată situaţia dezastruoasă în care se află Armata Română, Forţele Terestre 
îndeosebi, din punctul de vedere al dotării cu tehnică militară. Ca exemplu, camionul în care se aflau cei trei militari care au 
murit în accident era de fabricaţie românească, model DAC 665T, produs la Întreprinderea de Autocamioane Braşov în anul 
1987. În mod normal, durata optimă de utilizare a unui asemenea vehicul este de 10 ani, dar în parcurile auto ale unităţilor 
militare ale Armatei Române încă mai există şi sunt utilizate sute de camioane, automobile şi transportoare blindate vechi de 
peste trei decenii, riscul producerii unor accidente fiind mare. 

 Ţinând cont de situaţia prezentată, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări: 
 1. Care este situaţia actuală a parcului auto în unităţile militare ale Armatei Române? 
 2. Câte autocamioane pentru transportul trupelor militare au fost achiziționate ca urmare a licitațiilor organizate de 

Ministerul Apărării Naționale în anul 2018? 
 3. Ce achiziţii de autovehicule militare sunt prevăzute pentru acest an? 
 4. Se regăsește şi Batalionul 30 Vânători de Munte „Dragoslavele” din Câmpulung, formațiune din cadrul căreia sute 

de militari au executat în ultimii ani, în rândul trupelor NATO, misiuni de asigurare a protecţiei altor soldați sau a oficialilor în 
teatrele de operații din Kosovo şi Afganistan, printre unităţile militare ale Armatei Române care au beneficiat sau vor beneficia 
în perioada următoare de înnoirea parcului auto? Dacă răspunsul este afirmativ, care sunt datele referitoare la noile dotări? 

 5. Care au fost concluziile anchetei interne efectuate de Ministerul Apărării Naționale cu privire la accidentul din 29 
iunie 2018 şi ce măsuri au fost adoptate în acest caz? 

 6. Care este stadiul instrumentării dosarului penal deschis în legătură cu accidentul respectiv (faza procedurală din 
acest moment, eventual soluţia dată în cauză)? 

 Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dănuț Bica 
*** 

Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
  

Modernizare DN73 Pitești–Câmpulung– Brașov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250 
 

Stimate domnule ministru, 
Drumul Național DN73 leagă municipiile Pitești, Câmpulung și Brașov, traversând 18 unități administrativ teritoriale (6 

municipii și orașe și 12 comune) din județele Argeș și Brașov. 
Acesta pornește din comuna Mărăcineni, de lângă Pitești, și se termină la intrarea în cartierul brașovean Bartolomeu, 

reprezentând o variantă de rezervă pentru Drumul Național DN1 București-Brașov. Este un drum turistic extrem de important, 
care duce la Râșnov, dar și la zona Bran-Moeciu-Fundata, fiind parcurs în weekend de circa 15.000 de autovehicule pe zi. 

Drumul respectiv face obiectul unui program amplu de modernizare, în baza Proiectului ‚,Modernizare DN73 Pitești–
Câmpulung–Brașov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250”, având valoarea inițială totală de 275.864.055,60 lei 
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fără TVA, din care 75% reprezintă finanțări europene nerambursabile, asigurate de la Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013, iar 25% finanțare de la bugetul de stat. 

Execuția lucrărilor a demarat în primăvara anului 2017, cu o întârziere de peste trei ani față de data prevăzută anterior, 
iar ritmul de lucru realizat de lucrătorii asocierii de firme AZVI SA-STRACO GRUP SRL–PIOMAR DEVELOPMENT SRL–
TRACTEBEL ENGINEERING SA a fost extrem de lent, restricțiile de circulație și limitările de viteză impuse determinând pe 
cei doritori să meargă de la Pitești la Brașov pe aceasta rută să se înarmeze cu multă răbdare și să-și rezerve o însemnată marjă 
de timp pentru a ajunge la destinație. 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a justificat întârzierea foarte mare înregistrată în 
execuția acestei investiții prin necesitatea revizuirii expertizei tehnice, care a condus la refacerea Acordului de Mediu și a 
Proiectului Tehnic, și a finalizării unor proceduri de expropriere în vederea extinderii spațiului carosabil, deși se știe că avizele 
de mediu și exproprierile se realizează anterior demarării execuției lucrărilor și nu ulterior. 

Având în vedere importanța deosebită a acestui drum național, atât pentru economia județelor Argeș și Brașov (inclusiv 
în privința valorificării potențialului turistic extrem de generos al zonei), cât și pentru cea națională, vă solicit să dispuneți 
toate măsurile care se impun pentru urgentarea finalizării lucrărilor de modernizare. De asemenea, în completare la 
răspunsurile Ministerului Transporturilor nr. 36764/23.10.2017 și nr. 9788/11.04.2018, formulate la întrebările mele pe aceeași 
temă înregistrate la Camera Deputaților cu nr. 1560A/26.09.2017 și nr. 3095/26.02.2018, vă rog să-mi comunicați următoarele 
informații referitoare la acest obiectiv de investiții: 

1. Care a fost stadiul execuției lucrărilor la data de 31 martie 2019, raportat la calendarul asumat? 
2. Care este situația efectuării plăților către constructor? 

 3. Care sunt indicatorii tehnico-economici actualizați (valoarea totală a lucrărilor, durata de execuție, termenul de 
finalizare, perioada de garanție etc)? 

Solicit răspuns în scris.         Deputat 
Cu deosebită considerație,    Dănuț Bica 

*** 
Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
  

Organizarea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile  
europarlamentare și referendumul din data de 26 mai 2019 

Stimate domnule ministru, 
După ridicarea regimului vizelor în anul 2003, se pare că peste 4,5 milioane de cetățeni români cu drept de vot au 

emigrat, în mod special către statele din spațiul Uniunii Europene. Din păcate, autoritățile române nu au reușit până în prezent 
să elaboreze o situație statistică exactă cu privire la numărul cetățenilor români stabiliți temporar sau definitiv în afara 
frontierelor țării și nici să le asigure acestora exercitarea în bune condiții a dreptului de a vota stipulat de art. 36 din 
Constituție. Făcând apel la memoria recentă, și anume la alegerile din anii 2014 și 2016, numărul secțiilor de votare organizate 
în străinătate și amplasarea nepotrivită a acestora, la distanțe de sute de kilometri de comunitățile de români, au constituit un 
factor de restricție în exercitarea dreptului de vot. 

Având în vedere cele prezentate anterior şi luând în considerare faptul că Ministerul Afacerilor Externe deține 
responsabilitatea organizării secțiilor de votare în străinătate, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări: 
 1. Câte secții de votare au fost organizate în afara țării pentru alegerile europarlamentare și pentru cele prezidențiale 
din anul 2014 și pentru alegerile parlamentare din anul 2016? 
 2. Ce măsuri ați dispus pentru a asigura tuturor cetățenilor români care sunt stabiliți în străinătate exercitarea în bune 
condiții a dreptului de vot cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European și a referendumului organizat de Președintele 
României în data de 26 mai 2019? 
 3. Câte secții de votare vor fi organizate în afara țării cu acest prilej? 
 4. Câte secții de votare vor fi înființate în marile concentrări de emigranți români din Italia, Spania, Franța, Germania 
sau Marea Britanie? 
 5. A organizat Ministerul Afacerilor Externe consultări cu reprezentanții comunităților de români din străinătate 
înainte de adoptarea deciziilor privind numărul secțiilor de votare și amplasarea acestora? 

Solicit răspuns în scris.            Deputat 
Cu deosebită considerație,        Dănuț Bica  

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 

Implementarea Programului ”Pasarela” în județul Suceava 
Stimate domnule ministru, 
Obiectivul principal în materie de ocupare a forței de muncă, stabilit în contextul Strategiei Europa 2020, este de a 

atinge ținta de 70% în privința ratei de ocupare pentru grupa de vârstă 20-64 ani. Așa cum este prevăzut și în Programul de 
guvernare, aceasta se poate realiza numai  prin promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a 
muncii performantă, dinamică și flexibilă, ceea ce va asigura accesul majorității cetățenilor la locuri de muncă de calitate, în 
funcție de competențele și abilitățile lor, la venituri decente. 

Prin programul ”Pasarela” Guvernul urmărește ca  locuri de muncă din sectorul public să fie oferite temporar tinerilor 
dezavantajați pentru a dobândi „abilități transferabile” în joburile din sectorul privat.  Astfel, Guvernul va finanţa în acest 
sistem 10.000 de contracte de muncă suplimentare în 2 ani (în sectorul public, la nivel local). 

În contextul în care populaţia activă civilă a judeţului este în scădere, diminuându-se într-un singur an cu 2.400 de 
persoane (potrivit datelor furnizate de AJOFM Suceava) și având în vedere faptul că rata somajului înregistrată este mai mare 
față de rata șomajului înregistrată la nivel national, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, câți tineri suceveni au 
beneficiat de acest program până în prezent? 

Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare. 
Cu stimă,        Deputat 

Angelica Fădor 
*** 

Adresată  doamnei Ecaterina Andronescu,  ministrul Educației Naționale 
 

Măsurile adoptate de către Ministerul Educației Naționale în legătură cu prevenirea  
formelor de agresiune în instituțiile de învățământ din România 

Stimată doamnă ministru, 
În cursul lunii aprilie a acestui an, Timișoara s-a aflat în centrul unui scandal referitor la o posibilă agresiune a unui 

educator împotriva unui copil înscris în grupa mijlocie a Gradiniței cu program prelungit nr. 25. Cazul, prezentat inclusiv de 
către posturile naționale de televiziune, a stârnit revoltă în rândul părinților ai căror copii sunt înscriși în această instituție de 
învățământ, dar, mai mult, a generat indignarea cetățenilor, a căror așteptare firească este ca în gradinițele, școlile și liceele din 
România copiii să nu fie “amputați” emoțional nici de cadrele didactice, nici de ceilalți copii. 

Având în vedere că, în paralel cu cercetările efectuate de către organele de poliție, a fost demarată și o anchetă la nivelul 
Inspectoratului Școlar Județean Timiș, vă rog, doamnă ministru, să îmi comunicați următoarele: 

1. Care au fost rezultatele anchetei demarate de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș cu privire la împrejurările în 
care s-a produs incidentul din Gradinița cu program prelungit nr. 25 Timișoara, precum și care au fost concluziile acestei 
anchete cu privire la persoanele responsabile; 

2. Care au fost măsurile/sancțiunile disciplinare dispuse față de persoanele responsabile de acest trist incident; 
3. Ce măsuri întreprinde ministerul de resort pentru a asigura consiliere psihologică de specialitate, în mod punctual, în 

cazurile în care se constată exercitarea unor agresiuni asupra unor preșcolari în instituțiile de învățământ, indiferent dacă aceste 
agresiuni provin din partea unui cadru didactic sau din partea unui alt copil, dar în timpul în care aceștia se află sub 
supravegherea cadrelor didactice; 

4. Ce măsuri întreprinde ministerul de resort pentru a preveni apariția unor astfel de situații în instituțiile de învățământ 
din România, în contextul în care Guvernul a recunoscut că generalizarea grupelor mici-mijlocii-mari din grădiniță nu se 
poatea realiza decât etapizat, datorită problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ, inclusiv deficitul de personal și 
calitatea acestuia; 

5. Ce măsuri întreprinde ministerul de resort pentru verificarea respectării de către instituțiile de învățământ și de către  
inspectoratele școlare județene a dispozițiilor art. 233 și art. 234 din Legea educației naționale nr. 1/2011, referitoare la 
îndeplinirea de către cadrele didactice a cerințelor privind abilitatea medicală și psihologică de a ocupa o funcție didactică.  

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  
Deputat 

Valeria Diana Schelean-Șomfelean 
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Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Adoptarea de către România a monedei Euro 
Stimate domnule ministru, 
Recent ați declarat public că România are un plan foarte bine stabilit în privința trecerii la moneda Euro și obiectivul 

rămâne, în mod clar, anul 2024. 
Având în vedere că anul trecut Guvernul a aprobat un plan de trecere la Euro, vă rog să-mi comunicați care este stadiul 

de implementare al acestui plan, precum și dacă a fost demarată procedura de realizare a strategiei de informare/comunicare 
privind trecerea la moneda Euro. 

Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

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

Măsurile de echilibrare a balanței comerciale a României 
Stimate domnule ministru, 
Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, România a înregistrat în anul 2018 un deficit comercial 

record, pentru cinci țări din cadrul UE (Ungaria, Polonia, Olanda, Austria, Belgia) și pentru Turcia deficitul depășind un 
miliard de euro. Comparând aceste rezultate cu performanța economică a țării noastre, reiese că deficitul comercial înregistrat 
de România se ridică la circa 7,5% din PIB. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați care este cauza scăderii exporturilor României în raport cu 
aceste țări, precum și ce măsuri aveți în vedere pentru echilibrarea balanței comerciale a României. Menționez că doresc 
răspuns scris. Vă mulțumesc. 

Cu aleasă considerație,       Deputat  
Sorin Ioan Bumb  

*** 
Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei 

 

Închiderea minelor de cărbune din Valea Jiului 
Stimate domnule ministru, 
Guvernul României a adoptat recent mai multe hotărâri prin care se dispune alocarea unor sume mari de bani pentru 

închiderea a trei mine de cărbuni din Valea Jiului. Potrivit unor surse din presa națională, închiderea acestor mine are loc în 
paralel cu creșterea masivă a importurilor de energie electrică din Ungaria. 

Vă rog să-mi comunicați câte persoane sunt direct afectate de închiderea acestor mine și ce se va întâmpla cu acești 
angajați, precum și în ce măsură afectează închiderea acestor mine producția de energie electrică a României, respectiv cu cât 
trebuie să crească importul de curent electric și din ce surse pentru a acoperi necesarul de consum din sistemul național. 
Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

Adresată domnului Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Actualizarea devizelor de lucrări finanțate prin PNDL ca urmare  a creșterii salariilor în domeniul construcțiilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Creșterea, prin lege, a salariilor în domeniul construcțiilor a generat o creștere foarte mare a costurilor pe care le au 

firmele de construcții. La acestea se adaugă și creșterile importante de prețuri la carburanți și materiale de construcții, în 
special la bitum, care au făcut ca numeroși constructori să nu-și mai acopere cheltuielile în contractele licitate deja cu statul, în 
cadrul PNDL. Situația este îngrijorătoare deoarece numeroase firme refuză să mai lucreze, iar administrațiile locale rămân cu 
investiții demarate și nefinalizate, restul de lucrări de executat nemaifiind acoperit de alocările de la buget pentru aceste 
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proiecte. Vă rog să-mi comunicați în ce mod și când aveți în vedere actualizarea bugetelor pentru proiectele finanțate prin 
PNDL, astfel încât investițiile să poată fi realizate și administrațiile publice să nu aibă de suferit. Menționez că doresc răspuns 
scris. Vă mulțumesc. 
 Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

 

Adresată domnului Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe al României 
 

Declarațiile ministrului italian de interne referitoare la deținuții români 
 

Stimate domnule ministru, 
Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a declarat recent, cu ocazia repatrierii cu o cursă aeriană a 13 deținuți 

români, condamnați în Italia pentru diverse infracțiuni, că toți criminalii străini din Italia trebuie să se întoarcă în țările lor de 
origine și că această acțiune este doar începutul unui plan aflat în plină desfășurare. 

Vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul de Externe a luat act față de această acțiune de transformare a românilor într-
un exemplu negativ în Italia și dacă acest plan, la care se referea ministrul italian, este monitorizat de autoritățile române 
pentru a preveni noi discriminări ale românilor aflați în Italia. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

 

Adresată domnului Ministru Eugen Orlando Teodorescu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Când se va renunța la numeroasele documente solicitate în copie la ghișeele ANAF? 
 

Stimate domnule ministru, 
În programul de guvernare PSD-ALDE este prezentat faptul că, în anul 2018, informatizarea sistemului public al 

instituțiilor din România și asigurarea inter-operabilității vor fi prioritare. Scopul era ca instituțiile publice să nu mai ceară 
contribuabilului nici un document pe care o altă instituție publică l-a emis sau îl are deja. Cu toate acestea, spre exemplu, în 
momentul de față, pentru eliberarea unui simplu certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, funcționarii ANAF 
solicită cel puțin 6 documente care există deja chiar la ANAF sau în sistemele altor instituții. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Există o minimă inter-operabilitate între ANAF și Oficiul Registrului Comerțului (ORC)? Dar între ANAF și 

Serviciile pentru Evidența Populației? 
2. De ce este necesară deplasarea și taxarea agenților economici la ORC pentru obținerea unui simplu certificat de 

atestare fiscală de la ANAF? 
3. Din moment ce sunt solicitate mereu copii după actele de identitate, unde sunt acestea stocate și cum asigură ANAF 

respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția 
persoanelor fizice? 

4. Când preconizați că vor fi eliminate numeroasele documente solicitate acum de ANAF în copie, atât timp cât multe 
dintre ele se regăsesc chiar la ANAF sau la alte instituții ale statului român? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.       Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Când vor putea copii noștri să meargă în siguranță la școală? 
Stimată doamnă ministru, 
La începutul anului 2019 ați declarat public că, în România, mai existau 1.460 de școli care au grupurile sanitare în 

curte. Mai mult, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a promis că, până la finalul acestui an, nici o școala din România nu 
va mai avea toaletă necorespunzătoare în fundul curții. De fapt, promitea că va demara un program prin care vor fi montate 
containere moderne, cu baie, racordate la rețeaua de apă și canalizare sau fosă și prevăzute cu un pasaj de acces direct din 
școală. 

În timp ce promisiunile miniștrilor PSD curg, recent, în județul Iași, un copil de numai 3 ani și-a pierdut viața după ce a 
căzut în fosa septică din curtea unei scoli. 

Acest caz nu face decât să ne confirme temerea că, în România, siguranța din instituțiile de învățământ nu este în nici un 
fel garantată și nici nu reprezintă o prioritate pentru coaliția PSD-ALDE.  

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
5. Câte din cele 1.460 grupuri sanitare promise la începutul anului au fost construite până în prezent? Pentru acestea au 

fost prevăzute și pasaje de acces direct din școală, astfel  încât elevii să nu mai fie nevoiți să meargă prin ploaie sau 
frig la toaletă? 

6. Ce fonduri au fost alocate până în prezent pentru acest program și câte dintre aceste fonduri au ajuns în județul Iași? 
7. Câte unități de învățământ funcționează în prezent fără toate avizele de funcționare? 
8. Ce măsuri veți lua pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete în unitățile de învățământ din Romania? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

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

Adresată doamnei Carmen-Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Precizări cu privire la acuzațiile extrem de grave aduse ministrului de Interne de către șeful  
structurii de informații din cadrul MAI 

Stimată doamnă ministru,  
Prin prezenta, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este poziția dumneavoastră față de acuzațiile extrem de grave 

aduse de către șeful structurii de informații din cadrul MAI, structură cunoscută și sub denumirea de “doi și un sfert”. 
Cu stimă,      

Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 

 

Programe alternative de formare profesională pentru persoanele  cu dizabilități,  la nivelul județului Constanța 
 

Stimate domnule ministru,  
Obiectivul principal în materie de ocupare a forței de muncă, stabilit în contextul Strategiei Europa 2020, este de a 

atinge ținta de 70% în privința ratei de ocupare pentru grupa de vârstă 20 - 64 ani. 
Una dintre măsurile asumate de către Guvernul dumneavoastră în vederea îndeplinirii acestui obiectiv este cea cu privire 

la realizarea unei ”societăți fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”. Printre direcțiile de acțiune enumerate în 
Programul dumneavoastră de guvernare, regăsim și ”realizarea de alternative de formare profesională (ateliere protejate, 
ateliere vocaționale, centre de terapie ocupațională etc.) pentru tinerii cu dizabilități”. 

În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, ce pași au fost făcuți, la nivelul județului Constanța, 
pentru îndeplinirea acestei măsuri și câți tineri cu dizabilități au beneficiat, până în prezent, de astfel de programe alternative? 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu stimă,          Deputat  

Bogdan-Iulian Huțucă 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
 

Stadiul de implementare a măsurilor de susținere  
a turismului, prezentate în Programul de guvernare 

Stimate domnule ministru,  
Două măsuri cu impact local sau sectorial cuprinse în Programul dumneavoastră de guvernare, cu scopul de susținere a 

turismului, sunt: 
- asigurarea unei reglementări astfel încât operatorul  economic care are în administrare structuri de primire turistică cu 

funcțiuni de cazare în zona plajelor, să aibă drept de preemțiune la închirierea suprafețelor de plajă situată în imediata 
vecinătate; 

- asigurarea unei reglementări privind administrarea, în parteneriat public-privat, de către stat şi operatorii economici 
deținători de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau/și de sănătate, a bazelor de tratament aflate în perimetrul 
lor, care aparțin administrației publice centrale și sunt nefolosite. 

În acest context, vă întreb, domnule ministru, în ce stadiu de implementare sunt aceste două măsuri, la nivelul județului 
Constanța? 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu stimă,         Deputat  

Bogdan-Iulian Huțucă 
*** 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
 

Clarificări privind situația nedreaptă în care sunt puși unii contribuabili de către ANAF 
Stimate domnule ministru,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt motivele pentru care contribuabilii care nu au avut niciodată PFA-uri, 

primesc, în prezent, de la ANAF, decizii de impunere din anul 2015? Care sunt motivele care stau la baza acestor recalculari și 
de ce abia acum?  

De asemenea, vă rog să-mi precizați care sunt posibilitățile legale ale cetățenilor nedreptățiți de atacare a deciziilor 
respective de impunere? 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

Precizări privind implementarea unor măsuri din  Programul de guvernare și rata  
de absorbție a fondurilor europene în județul Constanța 

Stimată doamnă ministru,   
Una dintre măsurile pe care Guvernul dumneavoastră o propune în vederea atingerii țintelor propuse la capitolul 

''Fonduri europene" este inițierea, de către fiecare Autoritate de Management, a unui ”proces de instruire a beneficiarilor, pe 
baza unui ghid, privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice, în vederea prevenirii greșelilor 
constatate în aplicarea procedurilor privind achiziţiile publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, 
precum și asigurarea unei practici unitare pe viitor”. 

În acest context, vă întreb, doamnă ministru, care este stadiul de implementare a acestei măsuri în ceea  ce privește 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare?  

Totodată, vă rog să-mi precizați care este rata de absorbție a fondurilor europene la nivelul județului Constanța, pentru 
anii 2017 și 2018? 

Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare. 
Cu stimă,         Deputat  

Aurel-Robert Boroianu 
*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

Unități medicale din județul Constanța cuprinse în cadrul  Programului Operațional 
 Stimată doamnă ministru,  
Guvernul din care faceți parte își propune ca obiectiv "creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor 

de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a 
serviciilor oferite cetățeanului". Din suma alocată de Guvern, de 8.25 miliarde euro, prin intermediul Programului 
Operațional, o parte va avea ca destinație construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea a 315 unități medicale, de 
care vor beneficia peste 500.000 de persoane. 

În acest context, vă întreb, doamnă ministru, ce unități medicale din județul Constanța au fost sau vor fi cuprinse în acest 
program? 

Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare. 
Cu stimă,         Deputat  

Aurel-Robert Boroianu 
*** 

Adresată domnului Daniel Suciu, viceprim – ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Cuantumul chiriilor 
Stimată doamnă ministru, 
Ați declarat public, de nenumărate ori, că aţi revizuit programa şcolară la disciplina matematică şi că se află în plină 

revizuire şi celelalte programe, precizând ,,Am făcut deja revizuirea la disciplina matematică, cea mai invocată din punctul de 
vedere al problemei.(…). Deci am rezolvat cu matematica.” 

În perioada 14-16 februarie 2019, în prezența invitaților,  la întâlnirea grupului de lucru a membrilor Comisiei naţionale 
de Specialitate - disciplina matematică, care a avut loc la Vălenii de Munte, au fost elaborate următoarele documente: 

- draft repere metodologice privind aplicarea conformă a programei şcolare de gimnaziu, disciplina matematică, la 
nivelul claselor gimnaziale, cu definirea unor standarde de nivel de utilizator de bază (CG1 şi CG2); 

- adresă ISJ7ISMB, calendarul pentru elaborarea reperelor metodologice;  
- propuneri privind posibile modificări/adaptări ale criteriilor de evaluare ale manualelor şcolare (preambul şi fişa B); 
- analiza Swot Referitoare la o posibilă inserare la finalul manualului a unui material explicativ referitor la aplicarea 

conformă a programei şcolare. 
Prin urmare, nu a fost elaborată o programă nouă, ci doar reperele metodologice privind aplicarea conformă a 

programei şcolare de gimnaziu, disciplina matematică, la nivelul claselor gimnaziale, în conformitate cu adresa MEN 
nr.27.055/20.02.2019.  

Având în vedere afirmaţiile dumneavoastră şi pentru corecta informare a opiniei publice, vă rog, doamnă ministru,  să 
îmi comunicați următoarele: 

1. Care este componenţa grupului de lucru care a elaborat noua programă? 
2. Care este ordinul de ministru prin care s-a aprobat noua programă pentru gimnaziu la disciplina matematică, unde și la 

ce dată a fost publicat acesta? 
Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,         Cezar - Florin Preda 

*** 
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

“Programul pentru școli” - corn, lapte şi fructe 
Stimată doamnă ministru, 
La sfârșitul semestrului I din anul școlar 2018 – 2019 a fost anunţată deblocarea Programului după ce, în unele județe, 

responsabilitatea achizițiilor pentru acest program, finanțat din fonduri europene, a fost preluată de consiliile județene de la 
consiliile locale, astfel că au existat doar câteva județe care au declanșat și desfășurat acest Program. 

Mai mult decât atât, deblocarea a fost consfințită prin Hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, așa cum a fost 
modificată și completată cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2018. 
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 Însă realitatea nu poate fi negată. Există şi astăzi unităţi de învăţământ preuniversitar care nu beneficiază de acest 
program. Pentru anul școlar 2018-2019, conform datelor comunicate chiar de ministerul pe care îl conduceți, Programul 
pentru școli al României se va adresa unui număr estimativ de 2.184.462 preșcolari din grădinițele de stat autorizate/acreditate 
și particulare acreditate cu program normal de 4 ore și elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și privat 
autorizat/acreditat. Având în vedere această situaţie, vă rog, doamnă ministru, să îmi comunicați următoarele: 

1. Există la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale o situaţie exactă privind numărul de unităţi de învăţământ  
preuniversitar în care nu se livrează cornul, laptele şi fructele? Dacă da, vă rog să ne-o puneți la dispoziție. 

2. Care este numărul total al preșcolarilor din grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program  
normal de 4 ore și elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat care nu beneficiază de acest 
Program ? 

3. Cine se face vinovat de nerespectarea prevederilor legale în vigoare? 
Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Cezar - Florin Preda 
*** 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

OUG nr. 29/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei 
 

Stimată doamnă ministru, 
În această perioadă, conform prevederilor legale în vigoare, se desfăşoară mişcarea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar. Multe cadre didactice calificate sunt în situaţia în care trebuie să depună documentele la unităţile 
de învăţământ preuniversitar, unde sunt catedre/posturi vacante pentru a le ocupa în condiţiile prevăzute de OUG nr. 23/2019. 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin adresa nr. 79/15.04.2019, referitor la OUG 23/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul educaţiei, transmite că, “sintagma pe durata de viabilitate a postului nu este 
prevăzută de legislaţia muncii” şi precizează, în final, că “un contract individual de muncă poate fi încheiat doar pe perioadă 
determinată sau doar pe durată nederminată”. 

Având în vedere această precizare, precum şi faptul că Ministerul Muncii și Justiției Sociale a propus reformularea art. 
93 alin (1), vă rog să ne comunicați următoarele: 

1. OMEN nr. 5460/12.11.2018 respectă Decizia CCR nr. 528/17 iulie 2018 prin care a fost declarat neconstituţional 
art. 253 din Legea nr. 1/2011? 

2. Există şi alte ministere care au formulat observații sau au avizat negativ pentru  proiectul de ordonanță de urgență? 
Dacă da, care sunt acestea și care sunt argumentele formulate? 

3. Care este motivul pentru care observațiile și propunerile formulate nu au fost luate în considerare la emiterea 
actelor normative la care se face referire? 

Solicit răspuns scris.          Deputat 
Cu stimă,         Cezar - Florin Preda 

*** 
 

Adresată domnului Daniel Suciu, viceprim – ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Echilibrarea bugetelor locale 
Stimate domnule  viceprim – ministru, 
Primăria comunei Sfântu Gheorghe din județul Ialomița a fost invitată în data de 21 martie a.c. să participe la 

consultările organizate de Consiliul Județean Ialomița în vederea emiterii hotărării privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea 
bugetelor  locale. 

În cadrul așa-zisei dezbateri publice le-au fost puse la dispoziție o adresă emisă de Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Ialomița și o anexă cu sumele deja alocate, din care rezultă că Primăria comunei Sfântu Gheorghe nu are nicio sumă de 
primit pentru asigurarea bugetului de funcționare proportional cu necesarul stabilit. 
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Având în vedere că procedura prealabilă de consultare nu a fost îndeplinită, motiv pentru care nu a existat nicio analiză 
și niciun răspuns la întrebările formulate, consider că Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 33 din 22 martie 2019 a fost 
emisă cu încălcarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003. Mai mult decât atât, modul de calcul al sumelor este unul vădit 
neconform cu realitatea, atâta vreme cât veniturile proprii ale comunei au fost crescute artificial  și alte câteva unități 
administrativ-teritoriale cu populație aproximativ egală au primit sume importante. 

Având în vedere situația de fapt, vă rog, domnule viceprim-ministru, să vă aplecați asupra celor sesizate, să dispuneți 
verificarea documentației care  care a stat la baza emiterii hotărârii și să îmi comunicați următoarele: 

- Care a fost modul de calcul avut în vedere la stabilrea sumelor alocate pentru echilibrarea  
bugetelor locale la nivelul comunelor din județul Ialomița? 

- Care au fost sumele colectate din impozite și taxe de către fiecare comună la nivelul anului 2018? 
- Care sunt veniturile proprii din taxe și impozite estimate pentru fiecare comună în parte pentru anul 2019? 
- Aveți în vedere luarea unor măsuri administrative la nivelul Consiliului Județean Ialomița? 

Solicit răspuns scris și oral. 
Cu stimă,         Deputat 

Tinel Gheorghe 
*** 

 
 
 

 Interpelare 
 
 
Adresată: doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
De către: Sorin Ioan Bumb, deputat  
Obiectul interpelării:  Ghiozdanul de 100 de euro acordat pentru fiecare elev 
 

Stimată doamnă ministru, 
Ați declarat, la începutul lunii februarie, că ministerul pe care îl conduceți va oferi un ghiozdan complet echipat pentru 

fiecare elev din România, urmând ca un astfel de echipament să valoreze undeva la 100 de euro bucata. 
Având în vedere că, până acum, Ministerul Educației a oferit astfel de ghiozdane la un preț cuprins între 15 și 24 de lei 

pe elev, precum și faptul că sumele alocate de administrațiile locale din România, care desfășoară astfel de programe pe cont 
propriu, variază între 65 și 100 de lei pe elev, vă rog să-mi comunicați în ce se regăsește diferența de preț, până la aproximativ 
474 de lei, cât ar urma să coste un astfel de ghiozdan, în varianta prezentată de dumneavoastră. 

Totodată, vă rog să-mi comunicați ce sume se regăsesc alocate acestui program în bugetul pe anul 2019 al Ministerului 
Educației, și dacă au fost demarate procedurile de achiziție, astfel ca distribuirea echipamentelor să se poată face odată cu 
începerea noului an școlar. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,              *** 
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Grupul parlamentar al Minorităților Naționale 
 
 
 Declarație politică 

 
Declarație politică 

 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Cu 104 ani în urmă, în ziua de 24 aprilie, poporul armean începea să urce Golgota la capătul căreia îl aștepta neantizarea 

sa ca popor. Cu 104 ani în urmă, la 24 aprilie, în provinciile Imperiului Otoman locuite de armeni, administrația acelor vremuri 
a desfășurat prima încercare de eradicare a unui întreg popor din teritoriile locuite de către acesta neîntrerupt în întreaga sa 
istorie. Mai târziu, un asemenea act politic avea să fie definit în sistemul juridic internațional sub denumirea de genocid. 

Există, în cursul istoriei, momente în care conducătorii iau decizii patologice. De cele mai multe ori, stigmatul unei 
asemenea decizii cade, în mod nedrept, asupra poporului pe care acei conducători l-au reprezentat vremelnic. De aceea, datoria 
minimală a clasei politice care urmează în succesiunea istorică este să recunoaște greșelile trecutului și, prin rememorarea 
faptelor cutremurătoare din acel trecut, să nu mai permită repetarea lor. Este o datorie atât a clasei politice a statului sau a 
succesorului de drept al statului respectiv cât și a clasei politice internaționale. Pentru că un genocid nu este doar o afacere 
internă ci o traumă a întregii umanități. 

Așa s-a întâmplat cu holocaustul, genocidul petrecut în Germania nazistă în timpul celui de-al II-lea Război Mondial. 
Prin recunoașterea faptelor de atunci și scuzele prezentate poporului evreu, conducătorii postbelici ai Germaniei au reușit să 
demonstreze că, dincolo de momentele în care istoria înnebunește, popoarele pot coexista în normalitate. Este suficient să ne 
amintim de gestul impresionant făcut de către cancelarul german Willy Brandt în Varșovia. Comunitatea internațională, prin 
recunoașterea unanimă a holocaustului a demonstrat același lucru. Că fiecare om are dreptul la adevăr, că urmașii, fie că este 
vorba de urmașii victimelor sau agresorilor, nu trebuie să poarte povara trecutului. 

Din nefericire, după un secol de la săvârșirea genocidului împotriva poporului armean, lucrurile arată foarte diferit. Este 
drept că din ce în ce mai multe state recunosc faptele de atunci și, prin reprezentanții lor în parlamentele naționale, popoarele 
acelor state se așază în rândurile celor care, deplângând trecutul, garantează generațiilor care vor urma că va fi din ce în ce mai 
greu ca omenirea să repete momente de cruzime improprii speciei umane. Din păcate, România, țara care și-a deschis prima 
porțile puținilor supraviețuitori armeni, nu a făcut încă, prin Parlamentul său acest gest.  

Semnatarii acestei declarații sunt urmașii celor care au reușit să scape cu viață atunci și au fost primiți în noua lor patrie 
și în mijlocul unui popor, poporul român, căruia îi suntem și îi vom fi, generație după generație, veșnic recunoscători și îi 
roagă pe membrii clasei politice românești să reflecteze asupra gravității unui genocid și să recunoască atrocitățile extreme 
îndreptate împotriva armenilor din Imperiul Otoman, ordonate, planificate și executate de către administrația Imperiului din 
acel moment, ca o crimă de genocid. Credem că recunoașterea genocidului printr-o rezoluție a Parlamentului României este un 
act drept, demn și necesar. Credem că recunoașterea unanimă a oricărui eveniment tragic din istorie este o treaptă pe care 
merită să urcăm și un fel firesc prin care umanitatea din fiecare dintre noi se poate apăra împotriva sălbăticiei.  

 
Deputat                                                     Deputat    Deputat 

    Varujan Vosganian                         Varujan Pambuccian                     Simion Lucian 
*** 
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Declarație politică 
 

Domnule președinte,  doamnelor și domnilor deputați, 
Declaraţia mea politică se referă la evenimentele petrecute în Imperiul Otoman în anul 1915. 
În privinţa evenimentelor din perioada 1915-1918 a Imperiului Otoman, ar trebui ca istorici şi diplomaţi ai celor două 

ţări să se întâlnească la masa tratativelor și să analizeze evenimentele care au avut loc în această perioadă. Ar trebui să ne 
întrebăm care au fost cauzele care au dus la acest conflict. Se ştie că cele două popoare implicate au avut o istorie, au 
convieţuit, au creat o cultură împreună. Acest conflict nu s-a produs din senin. Dar aceste evenimente petrecute în perioada 
anilor 1915-1918 vor fi elucidate atunci când cele două ţări îşi vor relua relaţiile diplomatice întrerupte de peste 20 de ani. 

După declanşarea Primului Război Mondial, armata ţaristă împreună cu armeni trecuţi de partea Rusiei au ocupat o 
mare parte a Anatoliei de Nord-Est. În această situaţie, Guvernul Otoman a hotărât să strămute o parte a populaţiei armene din 
spatele frontului, în zone mai îndepărtate din Sud-Estul Anatoliei, care atunci se întindea în tot Orientul Apropiat. Evident s-au 
ivit neajunsuri, dar în niciun caz nu poate fi tratat ca un genocid. 

De altfel, statisticile de după Primul Război Mondial demonstrează că cei mai mulţi dintre armenii dispăruţi apar în 
Siria, Liban sau în alte părţi din Orientul Apropiat. 

În încheiere, ar trebui să amintim de privilegiile de care s-au bucurat armenii pe timpul Imperiului Otoman faţă de alte 
comunităţi creştine, ocupând funcţii de ambasadori, parlamentari, miniştri, cu o Patriarhie Armeană înfiinţată de Sultanul 
Mohamed al II-lea în 1453, care funcţionează şi astăzi. De asemenea, când milioane de turci mureau pe câmpurile de luptă 
pentru apărarea teritoriilor lor, membri ai comunităţii armene erau scutiţi de serviciul militar şi îşi vedeau în continuare de 
comerţul şi afacerile lor. 

Opinia comunităţii turce este că în Parlamentul României, fiind cea mai înaltă instituţie de încredere a poporului 
român şi a minorităţilor naţionale din cadrul său, printre care şi comunităţile turce şi armene, încercările de dezbinare a acestor 
relaţii din partea unor intervenţii nu pot altera buna convieţuire a tuturor membrilor care alcătuiesc România de azi, liberă, 
democrată şi tolerantă. 

Deputat 
Iusein Ibram 

*** 
România – 15 ani în NATO 

 

NATO este o alianță politico-militară, înființată prin Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la data de 4 
aprilie 1949 de către SUA, Canada și 10 state europene. În prezent, cuprinde 29 de state membre din Europa și America de 
Nord. Alianţa este o asociere de state libere, unite prin hotărârea lor de a-şi proteja securitatea, prin garanţii reciproce şi relaţii 
stabile cu alte ţări. 

Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice şi 
militare, în conformitate cu Tratatul Nord-Atlantic şi cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. 

Aderarea României la NATO a reprezentat un moment istoric pentru ţara noastră. România şi-a afirmat şi îşi afirmă 
constant apartenenţa la sistemul de valori euro-atlantice. Existenţa celor mai puternice garanţii de securitate din istoria 
contemporană a României asigură dezvoltarea democratică, stabilă şi prosperă a societăţii româneşti, spre beneficiul direct al 
cetăţenilor români. 

La 26 februarie 2004 Parlamentul României a adoptat, cu unanimitate de voturi, legea de aderare la Tratatul Atlanticului 
de Nord, ceremonia de depunere a instrumentelor de aderare a României la NATO desfăşurându-se la Washington, la 29 
martie 2004. Pe 2 aprilie 2004, la Cartierul General al NATO din Bruxelles a avut loc ceremonia de arborare a drapelelor celor 
şapte noi state membre, printre care şi România. 

Un rol important în aderarea României la NATO l-a avut componenta militară a ţării noastre, MApN răspunzând cu 
profesionalism cerinţelor specifice ale alianţei nord-atlantice, sub coordonarea ministrului apărării Ioan Mircea Paşcu, echipele 
de lucru aflându-se sub comanda Gl. Dr. Mihail Eugen Popescu – şeful SMG, Gl. Eugen Bădălan – şeful SMFT, Gl. Gheorghe 
Catrina – şeful SMFA şi Am. Corneliu Rudeanu – şeful SMFN. 

România a contribuit şi contribuie activ la misiunile şi operaţiunile Alianţei Nord-Atlantice, participând la dezvoltarea 
capabilităţilor acesteia. 

Succesul ţării noastre în NATO nu ar fi fost posibil fără jertfa şi eroismul militarilor români, care şi-au îndeplinit şi îşi 
indeplinesc misiunile. Trebuie amintit aici că România găzduieşte Centrul de Excelenţă NATO HUMINT, instituţie unică în 
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cadrul Alianţei, prin intermediul căreia se acordă sprijin pentru dezvoltarea capabilităţilor operaţionale şi a politicilor NATO în 
domeniul capacităţilor human intelligence (HUMINT). 

De asemenea, trebuie să nu uităm că România şi-a exprimat angajamentul de a contribui activ la implementarea 
politicilor Aliate în domeniul cyber defence, prin participarea la proiecte multinaţionale dedicate dezvoltării capabilităţilor în 
domeniul apărării cibernetice. 

 Dincolo de aceste importante repere, obiectivele României, ca stat membru NATO, răspund intereselor naţionale. Prin 
participarea sa la toate misiunile NATO, România îşi întăreşte credibilitatea, oferind o susţinere concretă a angajamentelor 
politice asumate ca membru al alianţei Nord-Atlantice. 

 Politica Alianței, cea a ”ușilor deschise”, a reprezentat una din politicile de succes ale NATO. Fiecare etapă a acestui 
proces contribuind în mod semnificativ la consolidarea securității și stabilității spațiului euro-atlantic și la promovarea mai 
eficientă a obiectivelor Alianței în raport cu regiunile din vecinătatea sa. 

 România a fost unul dintre susținătorii fermi și constanți ai procesului de extindere a NATO. Astfel, în data de 19 
februarie 2019, România a ratificat Protocolul de aderare a Macedoniei de Nord la NATO, prin semnarea decretului de către 
Președintele României. 

 România va continua să contribuie la procesul de transformare a NATO, menit să ofere Alianţei Nord-Atlantice 
capacităţi flexibile, capabile să se desfăşoare rapid şi să răspundă noilor tipuri de ameninţări (terorism, proliferarea armelor de 
distrugere în masă). În contextul actual de securitate marcat de evoluţii imprevizibile, NATO îşi dovedeşte robusteţea şi 
relevanţa. Cincisprezece ani de prezenţă ai României în NATO au consolidat profilul strategic al ţării noastre, promotor al 
solidarităţii transatlantice şi indivizibilităţii securităţii Aliate. 

 Vă mulțumesc!         
Deputat 

Mariana Venera Popescu 
*** 

 
 
 

 Întrebare 
 
 
Adresată domnului Geronimo Răducu Brănescu, preşedinte – secretar de stat, A.N.S.V.A. – Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
 

Controale ANSVSA – peşte şi produse din pescuit 
 

Stimate domnule președinte – secretar de stat, 
Din analiza listei unităților de vânzare cu amănuntul autorizate sanitar-veterinar, de DSVSA DOLJ și DSVSA OLT, în 

ceea ce privește ambarcațiuni de pescuit și puncte de debarcare pește, am constatat că la nivelul acestor două județe nu există 
nici o unitate înregistrată și implicit autorizată. 

Cum pescuitul comercial se desfășoară în aceste două județe, atât pe fluviul Dunărea cât și pe râurile și bălțile interioare 
iar conform OUG 23/2008, art.38 și art.39, orice navă de pescuit comercial trebuie să-și înceapă activitatea și să descarce 
captura într-un port/punct de debarcare, însă, nu există un astfel de punct de debarcare autorizat de ANPA este evident că nu se 
poate vorbi despre respectarea condiţiilor generale de igienă a alimentelor, respectarea cerinţelor privind trasabilitatea sau 
respectarea cerinţelor privind igiena şi temperatura peştelui pe timpul depozitării (până la livrarea către unităţi 
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar sau până la vânzarea cu amănuntul). 

Cum în procedura de autorizare pentru pescuit comercial al unei ambarcațiuni de pescuit, emisă de ANPA, sub 
nr.46/2018, existența portului de debarcare este condiție prealabilă, necesară în vederea dobândirii autorizației, conform art.7 
al.1 lit.a și lit.f, oare cum s-au emis autorizațiile pentru pescuit comercial pentru zecile de ambarcațiuni ce pescuiesc comercial 
în aceste două judete? 

Întrebări: 
1. Dacă activitatea de capturare și debarcare a acestor ambarcațiuni se face cu încălcarea legii, cum se verifică din punct  

de vedere sanitar-veterinar peștele livrat pentru consum? 
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2. Ce cantitate de pește, provenit din pescuit comercial realizat în aceste două judete, a fost comercializată în anii 2017  
și 2018? 

Solicit ca răspunsurile să-mi fie comunicate în scris, la Camera Deputaților. 
Vă mulțumesc,         

Deputat 
Mariana Venera Popescu 

*** 
 
 
 Interpelare 

 
Adresată: domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Regionale 
De către: Mariana Venera Popescu, deputat 
Obiectul: Sprijinirea activităților de acvacultură și pescuit recreativ–sportiv prin interzicerea pescuitului comercial pe apele 
interioare. 

Stimate domnule ministru, 
Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 , ministerul a avut la dispoziție un buget de 196.181.625,53€, 

contribuție FEP(Fondul European pentru Pescuit), pentru finanțarea sectorului de pescuit comercial și a unităților de 
acvacultură, din care FEP a rambursat, considerându-le cheltuieli eligibile autorizate şi certificate suma totală de 
79.708.176,85 euro, ceea ce reprezintă o absorbţie efectivă de 40,62% din totalul fondurilor alocate din FEP pentru întreaga 
perioadă de programare 2007-2013. 

Din cauza gradului mic de absorbție a fondurilor europene alocate, Prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri 
Maritime pentru România 2014-2020, care a extins posibilitatea finanțării activităților de pescuit desfășurate și în Marea 
Neagră, România are la dispoziție de la FEPAM un buget de 168,421,371.00 €, din care, conform raportului săptămânal de 
implementare din 12.04.2019, au fost rambursate 48,436,150.93 €, ceea ce reprezintă o absorbţie efectivă de 21,67 % din 
totalul fondurilor alocate din FEPAM pentru întreaga perioadă de programare 2017-2020, în condițiile în care în această sumă 
au fost incluse și decontări pentru programul POP 2007-2013, pentru măsurile II 2 și IV 4. Sursa acestor informații este site-ul 
ampeste.ro, al Direcției generale pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit (DGP-
AMPOP). 

Având în vedere că pentru 75 % din perioada finanțată (2014-2019) au fost absorbite doar 22% din fondurile europene 
alocate sectorului pescăresc, este evident că absorbția fondurilor europene destinate revitalizării pescuitului în România este în 
regres față de perioada anterioară, România pierzând astfel peste 230.000.000 euro din fonduri europene nerambursabile. 

Se observă sprijinul slab acordat unităților de acvacultură, a căror activitate este ușor controlabilă, atât din punct de 
vedere fiscal cât mai ales sanitar-veterinar, în condițiile în care cea mai mare parte a peștelui capturat și comercializat în 
România, provenit din pescuit, este obținut prin metode nelegale, este nefiscalizat și neverificat din punct de vedere sanitar-
veterinar. Deși statul câștigă mult mai mult din acvacultură și din pescuitul recreativ-sportiv, prin impozitele și taxele platite de 
agenții economici ce activează în domeniul pescuitului recreativ-sportiv, al comercializării ambarcațiunilor de agrement, 
precum și din turismul efectuat în scopul pescuitului recreativ-sportiv, politica ANPA este de a sprijini pescuitul comercial și 
“științific” pe apele interioare, pescuit care se face de cele mai multe ori cu încălcarea prevederilor legale, neexistând în 
practica personal de control și sancționare, ajungându-se în situația actuală în care se preferă limitarea numărului de permise 
recreative emise, pentru a evita pescuitul excesiv. 

De exemplu, conform OUG 23/2008 , art.38 și art.39, orice navă de pescuit comercial trebuie să-și înceapă activitatea și 
să descarce captura într-un port/punct de debarcare, însă conform Ordinului MADR nr.72/2017, privind nominalizarea 
punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare, în județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, unde se pescuiește 
comercial și pe Dunare și pe apele interioare, nu există un astfel de punct de debarcare autorizat de ANPA. 

De aceea, în evidențele A.N.S.V.A., pentru județele Olt și Dolj, nu există nici o ambarcaţiune comercială de pescuit sau 
punct de debarcare al peştelui autorizat sanitar-veterinar, fiind evident că nu se poate vorbi despre respectarea condiţiilor 
generale de igienă a alimentelor, respectarea cerinţelor privind trasabilitatea sau respectarea cerinţelor privind igiena şi 
temperatura peştelui pe timpul depozitării (până la livrarea către unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, sau până la 
vânzarea cu amănuntul). 
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Cum în procedura de autorizare pentru pescuit comercial al unei ambarcațiuni de pescuit, emisă de ANPA, sub 
nr.46/2018, existența portului de debarcare este condiție prealabilă necesară dobândirii autorizației, conform art.7 al.1 lit. (a și 
lit.(f, oare cum sau emis autorizațiile pentru pescuit comercial pentru zecile de ambarcațiuni ce pescuiesc comercial în aceste 
două județe? 

Orice pescar, comercial sau recreativ, știe că s-a ajuns în situația actuală, în care resursa piscicolă este supraexploatată în 
primul rând din cauza braconajului, realizat sub aparență de pescari comerciali, cu unelte interzise, în perioade de timp și 
locuri interzise și în al doilea rând de nerespectare și nesancționarea pescarilor recreativi-sportivi ce nu respectă reglementările 
cu privire la numărul, dimensiunea și cantitatea de pește reținut. 

Întrebări: 
1. Câte unități de acvacultură au primit finanțare prin programul POPAM 2014-2020 și la ce valoare totală, în euro, se  

ridică această finanțare? 
2. Ce încasări au fost realizate de ANPA, în anii 2016, 2017 și 2018 din emiterea de permise, autorizații și licențe de  

pescuit comercial? 
3. Considerați oportună interzicerea pescuitului comercial pe apele interioare, având în vedere imposibilitatea verificării  

respectării prevedirlor legale în acest domeniu precum și posibilitatea desfășurării pescuitului comercial în continuare în apele 
de frontieră, Delta Dunării și Marea Neagră, pentru a încuraja astfel acvacultura și pescuitul recreativ- sportiv? 

Solicit ca răspunsurile să-mi fie comunicate în scris, la Camera Deputaților. 
Vă mulțumesc, 

*** 
 
 


