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Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
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Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaţilor 
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   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile Parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2019* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 20 decembrie 2019) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1655
din care:  
– existente la începutul anului 2019 986 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2019 332 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019 337 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 245

319 

– votate  317 

             din care: - înaintate la Senat      43
                            - în procedura de promulgare 50 

                            - promulgate** 182 

                            - respinse definitiv 42 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1365 

a) pe ordinea de zi 503 

b) la comisii  839 

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 

4 

3) Desesizări 4 

4) Retrase de iniţiatori 1 
5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 12 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12 

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

 
     Cele 317 iniţiative legislative votate privesc: 

                          127 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                 din care: 
    56  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                15  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      56  proiecte de legi  
                         190 propuneri legislative 
 

* Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunile extraordinare din 1-5 iulie 2019 şi 26-28 august 2019. 
** În anul 2019 au fost promulgate 240 de legi. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură  
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2019 
 

(Situaţia cuprinde datele la 20 decembrie 2019) 
 

Totalul iniţiativelor legislative     1491  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2019 1154

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019 337

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 113

      147

– votate       145  
129             din care: - înaintate la Senat      28 

                            - în procedura de promulgare 41 

                            - promulgate* 64 

                            - respinse definitiv 12 

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 1365

a) pe ordinea de zi 503

b) la comisii  839

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 

4

3) Desesizări 1

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 12

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 12

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

 
 

   Cele 145 iniţiative legislative votate privesc: 
                         67 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
            31 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
              8  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  28  proiecte de legi  
                         78 propuneri legislative 
oiecte de legi iniţiate de Guvern: 
Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2019 au fost promulgate 240 de legi, 176 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile 
anterioare şi 64 din  inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  

de zi a Camerei Deputaților 
 
 

 

Şedinţa din ziua de miercuri, 18 decembrie 2019 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

539 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          6  

7  

   - votate 
 

7

                           - la Senat 
 

  1 

                           - la promulgare 
 

  6 

  
Retrimise la comisii 
 

1

 
 
R r  ▪ Cele 7 iniţiative legislative votate privesc: 
                             2 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                         din care: 
                                  1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  1 proiect de lege  
                              5 propuneri legislative 
ivesc: 
 
 
 
 

ivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
ivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 

           16  propuneri legislati 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
 

(săptămâna 16 – 20 decembrie 2019) 
 

 
 

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

1.  PL-x 584/2019 - Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu" 
  

2.  Pl-x 440/2017 – Lege pentru modificarea și completarea Legii societăţilor nr. 31/1990  
 

3.  PL-x 654/2019 –Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 

4.  PL-x 549/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 
  

5.  PL-x 585/2019 – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și 
pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 
 

6.  PL-x 124/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) 
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
 

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

1. Pl-x 15/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor 

( la data de 19 decembrie 2019 ) 
 
 

I.  În perioada  16 – 19  decembrie  2019  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 34 rapoarte, din care 6 rapoarte 

suplimentare și 2 rapoarte comune cu Senatul. 
Comisiile permanente au depus 34 avize. 
Cele 34 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare    20 
 rapoarte de respingere  14 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:  
 Ordonanțe ale Guvernului 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:                                   

 5 
 1 
28 

  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 787 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 73 pentru raport 

suplimentar.  
 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  2219  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

2017 

În anul 
2018 

 

În anul 
2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 461 

 rapoarte suplimentare 115 67 68 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 23 

TOTAL 818 849 552 

 
  

 
 

 
 

 



                  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 16-19 iunie 2019 

 
I. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx 440/2017 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990 
-raport comun cu comisia juridică 
 

34 parlam. 
respinsă de 

Senat 
18.12.2019 

Raport comun înlocuitor de 
adoptare cu amendamente 

10/RS din 18.12.2019 

 
II. Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. BP 1487/2019 Proiect de Hotărâre privind Bugetul Camerei Deputaților pe anul 2020  11.12.2019 
Raport de adoptare 
433/R din 17.12.2019 

2. PLx 597/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

5 deputați, 
Adoptat de 

Senat 
11.12.2019 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

434/R din 17.12.2019 

3. PLx 474/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 
privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru 
activitatea de reproducţie 
-raport comun cu comisia pentru agricultură 

13 parlam., 
adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport comun de adoptare 
cu amendamente 

438/R din 17.12.2019 

4. PLx 643/2019 

Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu 
Rezoluţia nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" şi 
Rezoluţia nr.664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate 
de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare la 1 octombrie 2018 

Guvern, 
Adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport de adoptare  
455/R din 18.12.2019 

5. PLx 654/2019 
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
-raport comun cu comisia juridică 

Guvern, 
respins de 

Senat 
17.12.2019 

Raport de respingere 
440/R din 17.12.2019 

6. PLx 654/2019 
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
-raport comun cu comisia juridică 

Guvern, 
respins de 

Senat 
18.12.2019 

Raport suplimentar de 
aprobare cu amendamente 

440/RS din 18.12.2019 

 



III. Comisia pentru industrii și servicii 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 88/2019 
Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 
-raport comun cu comisia transporturi 

1 deputat, 
respinsă de 

Senat 
26.03.2019 

Raport comun de respingere 
437/R din 17.12.2019 

2. PLx 15/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei 

10 senatori 
 

17.12.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
439/R din 17.12.2019 

3. PLx 585/2019 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii 
-raport comun cu comisiile administrație și juridică 

13 deputați, 
adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport comun de adoptare 
cu amendamente 

449/R din 18.12.2019 

 
IV. Comisia pentru transporturi și infrstructură 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 88/2019 
Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 
-raport comun cu comisia pentru industrii 

1 deputat, 
respinsă de 

Senat 
10.12.2019 

Raport de respingere 
437/R din 17.12.2019 

2. PLx 94/2019 
Proiect de Lege privind Codul aerian 
-raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport comun de adoptare 
cu amendamente 

443/R din 17.12.2019 

 
V. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servcii specifice 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 474/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 
privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru 
activitatea de reproducţie 
-raport comun cu comisia pentru buget 

13 parlam., 
adoptat de 

Senat 
10.12.2019 

Raport comun de adoptare 
cu amendamente 

438/R din 17.12.2019 

 
 
 
 
 
 



VI. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 573/2019 Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române 
21 parlam., 

adoptat 
de Senat 

27.11.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente  
442/R din 17.12.2019 

 
VII. Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 403/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de 
urgenţă "RO-ALERT" 
-raport comun cu comisia apărare și comisia it 

Guvern, 
adoptat 
de Senat 

14.10.2019 
Raport comun de 

adoptare  
436/R din 17.12.2019 

2. PLx 585/2019 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii 
-raport comun cu comisiile industrii și juridică 

13 deputați, 
adoptat de Senat

17.12.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
449/R din 18.12.2019 

3. Plx 275/2019 

Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de 
stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 
-raport comun cu comisia juridică 

19 parlam., 
respinsă de Senat

25.06.2019 
17.12.2019 

Raport de respingere 
459/R din 19.12.2019 

4. Plx 343/2019 

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 141/2015 
privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a 
steagurilor proprii 
-raport comun cu comisia juridică 

12 parlam., 
respinsă de Senat

17.09.2019 
17.12.2019 

Raport de respingere 
460/R din 19.12.2019 

5. PLx 379/2018 

Proiect de Lege pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de 
interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al 
statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, în domeniul 
public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi 
-raport comun cu comisia juridică 

7 parlam., 
adoptat de Senat

29.05.2019 
17.12.2019 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

461/R din 19.12.2019 

6. Plx 393/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea 
unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor 
proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru 
reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative 
-raport comun cu comisia juridică 

7 parlam., 
adoptat de Senat

12.12.2018 
17.12.2019 

Raport suplimentar de 
aprobare  

226/RS2 din 19.12.2019 

 



 
VIII. Comisia pentru muncă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 124/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia 
de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

448/R din 18.12.2019 

2. Plx 292/2019 

Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi 
şi senatori şi senatori, judecători şi procurori, personalul auxiliar de 
specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, poliţişti, funcţionari 
publici cu statul special, funcţionari publici parlamentari, membrilor corpului 
diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a 
personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din 
România 

4 parlam., 
respinsă 
 de Senat 

17.12.2019 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

451/R din 18.12.2019 

3. Plx 166/2018 
Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale 33 parlam., 

respinsă 
 de Senat 

17.12.2019 
Raport de respingere 
451/R din 18.12.2019 

4. PLx 457/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
-raport comun cu comisia juridică 

Guvern, 
Adoptat  
 de Senat 

18.12.2019 
Raport comun de 

adoptare cu amendamente 
452/R din 18.12.2019 

5. Plx 91/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
-raport comun cu comisia juridică 

1 deputat, 
respinsă 
 de Senat 

18.12.2019 
Raport comun de 

respingere 
453/R din 18.12.2019 

6. PLx 384/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului 
social în România nr.466/2004 

42 parlam., 
adoptat 

 de Senat 
18.12.2019 

Raport suplimentar de 
respingere 

360/RS din 18.12.2019 

 
IX. Comisia pentru sănătate și familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx 139/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de la art.391 din 
Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

6 parlam., 
respinsă  
de Senat 

17.12.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
441/R din 17.12.2019 

2. PLx 549/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a 
Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a 
avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 
-raport comun cu comisiile juridică și apărare 

66 parlam., 
adoptat de 

Senat 
02.12.2019 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

450/R din 18.12.2019 



 
 
X. Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx 469/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 

44 senatori 17.12.2019 
Raport suplimentar de 

respingere 
417/RS din 17.12.2019 

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

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 584/2019 
Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu " 57 parlam., 

adoptat 
de Senat 

11.12.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
432/R din 12.06.2019 

  2. PLx 532/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 pentru 
prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea 
digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel national 
-raport comun cu comisia IT 

Guvern., 
adoptare 
de Senat 

10.12.2019 

Raport de adoptare în 
forma adoptată de Senat 

435/R din 17.12.2019 

 
XII. Comisia juridică, de disciplină și imunități 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 654/2019 
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
-raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern, 
respins de 

Senat 
17.12.2019 

Raport de respingere 
440/R din 17.12.19 

2. Plx 692/2018 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

1 deputat, 
respinsă 
de Senat 

17.12.2019 
Raport de respingere 
444/R din 17.12.2019 

3. Plx 615/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul justiţiei 

45 parlam. 17.12.2019 
Raport de respingere 
445/R din 17.12.2019 

4. Plx 616/2019 
Propunere legislativă privind abrogarea dispoziţiilor care reglementează 
posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din 
sistemul judiciar 

27 parlam. 17.12.2019 
Raport de respingere 
446/R din 17.12.2019 



5. PLx 103/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal 

60 parlam., 
adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport de adoptare cu un 
amendament 

447/R din 17.12.2019 

6. PLx 585/2019 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii 
-raport comun cu comisiile administrație și industrii 

13 parlam., 
adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport comun de adoptare 
cu amendamente 
449/R din 18.12.19 

7. PLx 549/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi 
a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare 
-raport comun cu comisiile sănătate și apărare 

66 parlam., 
adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport comun de adoptare 
cu amendamente 

450/R din 18.12.2019 

8. PLx 457/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
-raport comun cu comisia muncă 

Guvern, 
Adoptat  
 de Senat 

18.12.2019 
Raport comun de adoptare 

cu amendamente 
452/R din 18.12.2019 

9. Plx 91/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
-raport comun cu comisia muncă 

1 deputat, 
respinsă 
 de Senat 

18.12.2019 

Raport comun de respingere 
453/R din 18.12.2019 

10. PLx 448/2019 
Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de 
repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene 
-raport comun cu comisia politică externă 

2 deputați, 
Adoptat  
 de Senat 

17.12.2019 

Raport comun de respingere 
454/R din 18.12.2019 

11. Plx 284/2019 
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 
10.04.2015 

25 parlam., 
respinsă  
 de Senat 

17.12.2019 

Raport de respingere 
456/R din 19.12.2019 

12. Plx 610/2019 

Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia 
Prefectului - Judeţul Bacău în domeniul public al Judeţului Bacău şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Bacău 

9 parlam., 
respinsă  
 de Senat 

17.12.2019 

Raport de adoptare 
457/R din 19.12.2019 

13. PLx 244/2019 
Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
 

24 deputați, 
adoptat  

 de Senat 
17.12.2019 

Raport de adoptare a Legii  
și respingerea cererii de 

reexaminare a Președintelui 
458/R din 19.12.2019 

14. Plx 275/2019 
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele 
de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 
-raport comun cu comisia administrație 

19 parlam., 
respinsă de 

Senat 

25.06.2019 
17.12.2019 

Raport de respingere 
459/R din 19.12.2019 

15. Plx 343/2019 

Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 141/2015 
privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a 
steagurilor proprii 
-raport comun cu comisia administrație 

12 parlam., 
respinsă de 

Senat 

17.09.2019 
17.12.2019 

Raport de respingere 
460/R din 19.12.2019 



16. PLx 379/2018 

Proiect de Lege pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind 
de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al 
statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi, în 
domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local 
Galaţi 
-raport comun cu comisia administrație 

7 parlam., 
adoptat de 

Senat 

29.05.2019 
17.12.2019 

Raport de aprobare cu 
amendamente 

461/R din 19.12.2019 

17. PLx 292/2013 
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase 
din România 

27 parlam., 
respinsă de 

Senat 
17.12.2019 

Raport suplimentar de 
respingere 

511/RS din 17.12.2019 

18. Plx 440/2017 
Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990 
-raport comun cu comisia politică economică 
 

34 parlam., 
respinsă de 

Senat 
18.12.2019 

Raport comun înlocuitor de 
adoptare cu amendamente 

10/RS din 18.12.19 

19. PLx 654/2019 
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
-raport comun cu comisia pentru buget 

Guvern, 
respins de 

Senat 
18.12.2019 

Raport suplimentar de 
aprobare cu amendamente 

440/RS din 18.12.2019 

20. Plx 393/2016 

Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea 
unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor 
proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru 
reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative 
-raport comun cu comisia administrație 

7 parlam., 
adoptat de 

Senat 

12.12.2018 
17.12.2019 

Raport suplimentar de 
aprobare  

226/RS2 din 19.12.2019 

 
XIII. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 403/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii 
de urgenţă "RO-ALERT" 
-raport comun cu comisia administrație și comisia it 

Guvern., 
adoptat 
de Senat 

15.10.2019 

Raport comun de adoptare 
436/R din 17.12.2019 

2. PLx 94/2019 
Proiect de Lege privind Codul aerian 
-raport comun cu comisia pentru transporturi 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport comun de adoptare 
cu amendamente 

443/R din 17.12.2019 

3. PLx 549/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi 
a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare 
-raport comun cu comisiile sănătate și juridică 

66 parlam., 
adoptat de 

Senat 
10.12.2019 

Raport  comun de adoptare 
cu amendamente 

450/R din 18.12.2019 



 
XIV. Comisia pentru politică externă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 448/2019 
Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de 
repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene 
-raport comun cu comisia juridică 

2 deputați, 
Adoptat  
 de Senat 

17.12.2019 
Raport comun de 

respingere 
454/R din 18.12.2019 

 
XIV. Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 532/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 pentru 
prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea 
digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel national 
-raport comun cu comisia cultură 

Guvern., 
adoptat 
de Senat 

02.12.2019 
Raport de adoptare în 

forma adoptată de Senat 
435/R din 17.12.2019 

2. PLx 403/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii 
de urgenţă "RO-ALERT" 
-raport comun cu comisia administrație și comisia apărare 

Guvern., 
adoptat 
de Senat 

03.12.2019 
Raport comun de adoptare 

436/R din 17.12.2019 

3.  

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuielieli pe anul 2020 al  Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) 
-raport comun cu comisiaIt din Senat 

 17,12.2019 
Raport comun de adoptare 

22/RC din 18.12.2019 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

 
Orban și Iohannis se răzbună pe românii din localitățile reprezentate 

de primari PSD și le oprește investițiile! 
Stimate colege și stimați colegi,  
Mii de investiții locale oprite și sute de mii de oameni fără acces la gaze, apă, canalizare și drumuri din cauza desființării 

Fondului de Dezvoltare și Investiții de către Guvernul Orban-Iohannis.  
Sute de comunități pierd bani de investiții în dezvoltarea locală. Una din două localități din România avea un proiect de 

investiții ce urma să fie finanțat din Fondul de Dezvoltare și Investiții.  
Sunt loviți toți cetățenii din aceste localități, indiferent că primarii sunt de la PNL, PSD sau de altă culoare politică. 
FDI era principalul instrument de finanțare, după PNDL care oferea posibilitatea comunităților mici, cu resurse 

financiare puține, să acceseze finanțarea pentru investiții la nivel local.  
În acest moment sunt sute de astfel de lucrări neexecutate și abandonate, care vizează construcția de școli, de grădinițe, 

de sisteme de alimentare cu apă și de îndiguire, de sisteme de canalizare și de gaze. 
Ludovic Orban politizează și direcționează fondurile de investiții pentru comunitățile locale! Vor avea de suferit românii 

care locuiesc în localități reprezentate de primari PSD! Premierul a dat ordin miniștrilor liberali să taie toate fondurile de 
investiții în curs de plată către obiectivele din comunele, satele și municipiile conduse de reprezentanți PSD.  

Cuplul Iohannis-Orban se răzbună pe cetățenii care locuiesc în localități în care primarii sunt de la PSD! 
Explicațiile liberalilor că toate comunele, orașele și municipiile conduse de primari PSD au primit destui bani și nu vrea 

să le mai dea fonduri pentru investiții arată disprețul pe care Guvernul PNL îl are față de cei care au avut vina că au votat cu 
PSD la alegerile locale din 2016. Este imoral, ilegal și împotriva românilor ceea ce fac liberalii. Nu poți să blochezi banii de 
investiții pentru proiecte în desfășurare sau pentru care s-au realizat etapele premergătoare începerii lucrărilor pentru că 
primarii sunt de la PSD. 

Pentru PNL și Iohannis ura împtotriva PSD s-a transformat în maladie!  
Obsesia PNL și a lui Iohannis de a distruge PSD se răsfrânge asupra cetățenilor care au votat cu PSD pentru alegerile 

locale! 
Ce treabă are culoarea politică a primarului cu realizarea de investiții locale pentru realizarea de drumuri, școli, 

grădinițe, aducțiuni de apă și gaze și alte proiecte de interes pentru comunitățile din toată țara. 
Obsesia răzbunării PNL și a lui Iohannis pe faptul că PSD a deținut guvernarea 3 ani a depășit limitele politice și s-a 

transformat într-un război cu locuitorii comunităților conduse de primari social-democrați. 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Marius Constantin Budăi 

*** 
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Prin angajarea răspunderii guvernului pe legea bugetului de stat, PNL subminează democrația în România 
 

Stimați colegi,  
PNL și Cabinetul Orban par deciși să guverneze România prin ignorarea completă și totală a democrației, cutumelor 

parlamentare și dialogului politic.  
Semnale și indicii au existat și în trecut, atunci când miniștri care au fost respinși de către comisiile parlamentare, au 

fost susținuți în continuare în Guvern, sau atunci când PNL a ignorat o moțiune simplă din Senat, care a fost adoptată 
împotriva Ministrului Finanțelor și în loc să facă gestul normal de a-l demite, liberalii au făcut zid în jurul ministrului respins. 
Cea mai recentă dovadă că PNL vrea să submineze democrația în România, este decizia de a angaja răspunderea Cabinetului 
Orban pentru Legea Bugetului de Stat pentru 2020 și pentru Legea Bugetului Asigurărilor sociale.  

Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, când un Guvern decide să excludă 
Parlamentul din procedura de adoptare a bugetului.  

Este o premieră nefericită pentru țara noastră.  
Este, de asemenea, un grav derapaj constituțional, pentru că decizia lui Ludovic Orban contravine în mod flagrant 

textului legii fundamentale. Constituția României prevede la art. 138, intitulat bugetul public național, la alin. 2 
următoarele:“Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat și pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, 
separat, aprobării Parlamentului”. Din teza constituțională reies două idei clare:  

1. Guvernul propune, Parlamentul aprobă -  ceea ce este logic, având în vedere că Parlamentul este singurul for care 
poate cenzura Executivul, potrivit principiului separării puterilor în stat.  

2. Bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale se dezbat în Parlament. Din acest motiv se și depun separat. 
Faptul că PNL nu este susținut în demersurile sale nici măcar de aliații săi tradiționali de la USR, care doresc dezbatere 
parlamentară și care doresc, așa cum este și normal, posibilitatea de a amenda, dezbate și vota bugetul pentru 2020, este o 
dovadă în plus că liberalii au pornit pe un drum periculos și că trebuie să se oprească, până nu vor compromite definitiv 
democrația în România.  

Deputat 
Aida-Cristina Căruceru 

*** 
 

Guvernul PNL vrea să transforme România într-o colonie a importurilor de hrană 
 

Incompetentul guvern PNL a decis schimbarea din funcție a dr. Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice 
Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante aromatice și medicinale Buzău. Domnul Vânătoru este un reputat 
cercetător în domeniul horticulturii și legumiculturii, fiind părintele fondator al Băncii de Resurse Genetice Vegetale și o 
personalitate marcantă a mediului universitar agricol. 

Prin această Bancă, pornind de la realizările de cercetare ale dr. Vânătoru, guvernul PSD și-a propus adaptarea soiurilor 
de plante și legume la schimbările climatice și de sol, adaptarea și regenerarea lor genetică în vederea creșterii calității și, în 
fond, asigurarea resurselor de hrană pentru România secolelor 21 și 22. Acest proiect nu este doar al României, ci al întregii 
umanități, deoarece problema hranei vegetale și a adaptării legumelor la noile condiții de pe Terra  face agenda statelor 
serioase și dezvoltate. 

Guvernul PSD a fost unul vizionar și a proiectat politici și programe în domeniul cercetării agricole care se întindeau pe 
zeci de ani. Suntem conștienți de potențialul agricol al României, de rolul său de actor regional în domeniul exporturilor 
agricole și de resursa umană prețioasă în domeniul cercetării. De aceea, am considerat onest să-l punem în fruntea Băncii pe 
cel mai bun român în domeniu, pe părintele ideii de Bancă Genetică Vegetală, să promovăm meritocrația și performanța în 
cercetare. 

A venit acest guvern PNL care urmărește doar să-și pună oamenii flămânzi în funcții publice și să distrugă proiectele 
începute de PSD, chiar dacă ele sunt modele de bună guvernare. Mai mult, suspectăm guvernul Orban că este împotriva 
intereselor strategice ale României în domeniul cercetării agricole, boicotând întreaga activitate a Băncii și încetinind stadiul 
finanțării cercetării. 

Concluzia este clară, România nu trebuie să devină competitivă nici în acest domeniu, noi trebuie să cumpărăm de pe 
alte piețe anual semințe în valoare de aprox. 25-35 milioane de euro pentru că așa a primit ordin guvernul PNl. 
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Măsurile luate de acest guvern de incompetenți  ne fac să credem că misiunea lor la Palatul Victoria este ca România, să 
se îndrepte ''pas cu pas'' spre statutul de "COLONIE" . Oare acest lucru și-l doresc cetățenii României? 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
Brexit și lecția voinței populare 

 

Rezultatul alegerilor din Marea Britanie a fost insotit in relatarile presei internationale de toate variantele de a exprima 
surprinderea. Felul in care o parte insemnata a electoratului traditional laburist a migrat decis catre discursul, propunerile si 
valorile conservatoire a uimit observatori avizati si chiar pe sociologii implicati in masurarea intentiilor de vot. Triumful 
coplesitor al premierului Boris Johnson a uluit categorii diferite de public si a mobilizat in strada indignarea celor ce sperau ca 
proiectul europeam sa dainuie asa cum a fost conceput. 

La sapte decenii de la momentele in care s-au configurat organizatii menite sa construiasca un viitor global, stabil si 
prosper, liderii tarilor NATO au agreat, la Summitul recent desfasurat in Londra, ca este momentul unei evaluari strategice a 
propriilor obiective si instrumente pentru viitor. Tot acum, oamenii uneia dintre cele mai nobile tari ce a contribuit la evolutia 
lumii pe care o stim, s-au exprimat categoric in favoarea dorintei de a construi separat pentru eventuale obiective comune.  

In momente in care vocile autorizate ale analizei politice se intreaba daca doctrinele mai au relevanta, oamenii ne invata, 
prin vot, ca traiul lor nu tine cont de ideologii, ca valorile comune capata inteles individual si ca discursul corectitudinii 
politice e departat de discursul pe care si-l doresc. 

Cu toate posibilele efecte de austeritate economica ce deriva din Brexit, Marea Britanie ne reinvata faptul ca democratia 
este costisitoare, dar valoarea ei este mai insemnata decat pretul platit. Publicul a decis surprinzator in cadrul unui referendum 
in Marea Britanie, acum trei ani si lectia usturatoare a democratiei este tocmai aceea ca vointa publica, oricare ar fi ea, pana la 
urma prevaleaza chiar si in fara unor idealuri globale. 

Neindoielnic ca Uniunea Europeana si Marea Britanie vor identifica solutii de a armoniza interese si scopuri, de a pastra 
beneficiile viziunii globale chiar daca declinata in formule bilaterale. Nici cetatenii nici marfurile sau serviciile nu vor fi 
afectate in sensul vreunei limitari de circulatie, dar este la fel de evident ca vor urma convulsii si sincope asa cum se intampla 
la fiecare fractura a istoriei.  

Ceea ce este important pentru noi, ca politicieni si public al lumii unite de idealuri comune in ultimele decenii, este 
faptul ca trebuie sa ne intrebam mereu daca dorintele oamenilor sunt acelea pe care noi le presupunem, sa ne intrebam 
continuu daca ideile pentru care noi militam sunt indeajuns intelese si imbratisate de oameni, daca discursul si faptele noastre 
sunt aliniate la ceea ce publicul asteapta de la noi. 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
 

Recurs la memorie - „statistica” și cifrele nu au culoare politică!! 
 

Domnule/doamnă președinte, 
Doamnelor si domnilor deputați, 
Declarația mea politică de azi face trimitere la o prezentare succintă a unor date statistice, care scot în evidență, în mod 

pregnant, realitățile economiei românești, generate de diferitele guvernări (de stânga sau de dreapta) care s-au suuccedat la 
conducerea țării, după anul 1990.  

Din analiza datelor statistice privind evoluția economică, din 1990 și până în prezent, rezultă o constantă fundamentală 
și anume: 

I - când România a fost guvernată de guverne de stânga, (în speță de social- democrați), întotdeauna s-a înregistrat 
creșterea PIB-ului, creșterea economică, creșterea nivelului de trai al populației, într-un cuvânt PROGRES, 

II - când România a fost guvernată de dreapta, de guverne liberale sau neoliberale, dezvoltarea țării a fost blocată, s-a 
trecut la austeritate, într-un cuvânt REGRES.  

A fost prăduită economia națională, au fost falimentate sute sau poate chiar mii de societăți, sute de mii de șomeri au 
luat drumul Europei, în căutarea unui loc de muncă. 
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Din datele Institutului Național de Statistică , dar și a unor prestigioase instituții internaționale de rating, 
(STANDARD&POORS) rezultă faptul că în ultimii 30 de ani, în intervalul în care România a fost guvernată de stânga (PSD), 
PIB-ul a crescut cu 63,40 la sută. În intervalul când a guvernat dreapta (CONVENȚIA DEMOCRATĂ și GUVERNELE 
BĂSESCU- BOC) PIB-ul a scăzut cu 42,5 la sută, cu excepția guvernării TĂRICEANU- susținută de PSD. 

Dar să luăm lucrurile „pas cu pas” (după cum spunea un clasic în viață): 
1. 1990- 1992, Guvernare de dreapta Roman- Stolojan, După revoluție s-a dat drumul la furat! 
PIB-ul scade cu 27,20 %, 
Inflația ajunge, în 1992, la 210,4 %,  
Masa monetară ajunge, în 1992, la 101%. 
A început distrugerea economiei naționale. Practic, industria românească a fost etichetată „morman de fiare vechi”, cu 

toate că eram a 15-a țară industrială din lume, iar România fabrica 95 % din produsele necesare economiei naționale). Aveam 
industrii de vârf în multe domenii: construcții de mașini, echipament petrolier, siderurgie, construcții navale, etc. Aveam, după 
unele estimări,  a 4-a flotă comercială a lumii, eram printre primele 5 țări la nivel mondial la producția de oțel, eram mari 
exportatori de mobilă, și exemplele ar putea continua.  

Dar, a venit dezastrul! „Actorii” au fost pregătiți din timp. Ei se cunosc, dar lor, nu li se întâmplă nimic! 
1. 1993- 1996- A urmat Guvernul Văcăroiu, social- democrat, care a încercat să repare tot ce a stricat guvernul Roman- 
Stolojan 
PIB-ul a crescut cu 16,40%, 
Inflația a scăzut de la 210,4 (în 1992) la 56,9%, 
Rata de creștere economică a ajuns la +4,1 % de la -9,1% (în 1992). 
2. Cade guvernarea competentă PSD, etichetată „cripto-comunistă” 
Se instalează Guvernarea CDR- 1997-2000- cea mai dezastruoasă pentru România, când țara a fost aproape de faliment 

(după cum recunoștea fostul președinte Emil Constantinescu) 
PIB-ul a scăzut cu 14%, 
Rata inflației a crescut de la 56,9 (în 1996) la 151,4% (în 1997). 
A fost perioada în care s-a înregistrat cel mai mare număr de falimentate ale societăților comerciale, a fost pusă în 

aplicare procedura de închidere a minelor („nășită” de Traian Băsescu).  A fost falimentat,  cu bună știință, renumitul complex 
COMTIM  de la Tmișoara, care putea asigura produse agroalimentare pentru 50% din populația României, dar care trebuia 
închis pentru că era un concurent major pentru produsele din import mai scumpe și de calitate inferioară. 

1. 2001- 2004- Românii s-au trezit și au votat din nou  PSD, fiind instalat Guvernul Năstase 
PIB-ul a crescut cu 23,9% 
Rata inflației a scăzut de la 151,4% (în 1997) la 11,9% (în 2004), 
Rata de creștere economică a crescut de la -2,4% (în 2000) la +6,2% (în 2004). 
2. 2005- 2008- Guvernul Tăriceanu, susținut de PSD 
Rata de creștere economică a fost de 6,9%. 
3. 2009- 2012- Triada de tristă amintire Băsescu- Boc- Ungureanu 
PIB-ul a scăzut cu 7,9% 
Deficitul bugetar a atins nivelul de 9% din PIB, 
Nivelul șomajului a atins cote nemaiîntâlnire, sute de mii de oameni trimiși forțat în șomaj, iar numărul românilor 

plecați în căutarea unui loc de muncă în străinătate a fost cel mai mare din istoria postdecembristă a României. (Punctul 
culminant al exodului românilor). 

În perioada 2009- 2012, indexarea pensiilor a fost blocată, mai mult, acestea s-au diminuat prin impozitare. 
1. 2012- 2015- Guvernare PSD (Guvernul Ponta) 
PIB-ul a crescut cu 10,8%, 
Deficitul bugetar scade de la 4% la 2,2%, 
Rata de creștere economică a fost de 3,8%. 
2. 2016- Guvernul Cioloș, primul „guvern al meu” impus de președintele Johannis 
Nivelul accesării fondurilor europene- 0 (zero), 
Proiectele cu finanțare europeană sunt blocate, 
A fost singurul an în care veniturile la buget au scăzut cu 11%. 
3. 2017- 2019- Guvernare PSD 
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Creșterea economică a fost una dintre cele mai mari la nivelul Uniunii Europene, 
Au fost majorate veniturile salariale și pensiile, 
Au fost implementate programe de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii locale (PNDL i si II), programe de 

sprijinire a firmelor nou înființate (START-UP NATION), programe de susținere a sectoarelor din agricultură și zootenie, 
acordarea de facilități fiscale pentru IT-iști, programe de susținere a tinerilor, și multe alte programe cu impact economic sau 
social. 

Prin intermediul măsurilor puse în practică, pentru prima oară numărul persoanelor angajate a depășit numărul 
pensionarilor, numărul salariaților a crescut de la 4,6 milioane (în perioada Băsescu- Boc- Ungureanu) la peste 6 milioane (în 
2019). 

Valoare depozitelor bancare ale populației a crescut de la 26 miliarde euro (în perioada guvernărilor dirijate de Băsescu) 
la 73 miliarde euro (în 2019). 

Dar toate performanțele economice obținute în perioada guvernării PSD nu au contat și nici nu contează pentru cei care 
se erijează în „diriguitori” și „manipulatorri” nu numai ai bogățiilor și rezervelor României, ci și a minților și sufletelor multor 
români. 

„Argumentele” lor au fost și sunt denigrarea și bătaia de joc la adresa liderilor social-democrați și exprimate public. Au 
fost, de asemenea, etichetările naziste, gen „comuniștii” sau „ciuma roșie”, o alegație folosită de GOEBELS, ministrul 
propagandei lui HITLER, în anul 1937. 

Cu aceste metode „specifice” s-a făcut credibilă dreapta liberală și neoliberală, astfel încât Guvernul PSD a fost 
înlăturat, ce-i drept, aparent democratic, prin moțiune de cenzură. Exte clar acum, pentru toată lumea (și pentru cei în cauză) că 
înlăturarea guvernării social- democrate s-a realizat prin trădare, prin presiuni sofisticate asupra parlamentarilor și, de fapt, prin 
uzurparea votului democratic exprimat de români în noiembrie 2016. 

Dragi români, atât din țară, cât și cei plecați în străinătate, pentru un trai mai bun! 
Îmi exprim speranța că majoritatea dintre dumneavoastră, care ați ales „varianta” unei guvernări de dreapta, liberale, 

austere pentru cetățeni, și ați făcut „jocul” unui președinte care-și dorea și a obținut din nou „guvernul meu”, să nu regretați, 
mai devreme sau mai târziu, rezxultatele recentelor alegeri, europarlamentare și prezidențiale. 

 Vă doresc, din suflet, Sărbători Fericite!  
Deputat 

Dumitru Gherman 
*** 

Declarație politică 
 

Era o perioadă în care domnul Cîțu prezicea apocalipsa piețelor financiare și de credit odată cu înlocuirea ROBOR. N-a 
venit! Ba chiar s-a dovedit a fi o decizie foarte bună pentru piețe. 

A criticat guvernul pentru creșterea veniturilor românilor, dar s-a încumetat să crească acum salariul minim. Aparent se 
poate ! 

Probabil că încă este deranjat puțin de veniturile medicilor, astfel încât guvernul liberal se pregătește să taie bugetul de 
la Sănătate prin noul buget. Când nu te tratezi în țară, nu prea e un domeniu important. La debutul guvernării liberale s-au 
lansat tot felul de fantasgorisme. Mai știți de dubla contabilitate a statului? Au râs inclusiv elevii de clasa a 11-a cu minime 
cunoștințe de economie. Nu s-a mai auzit nimic de ea între timp. Și-or fi dat seama de ridicol. Probabil că această tehnică de 
propagare a apocalipsei finaciare este una nouă pe care nu o știm noi, pentru a încuraja un climat financiar favorabil și sigur 
pentru mediul afacerilor. Tehnica presupune lansarea unor informații potrivit cărora în luna noiembrie deficitul era de 4.5%, 
după care 4.2 %, iar acum e doar 3.6 %. Evident, după ce prezici apocalipsa iar aceasta nu vine, te scufunzi în ridicol, însă 
dacă ești pus la frâiele puterii, poți să eviți acest lucru făcând toate acestea o realitate: 

3.700.000.000 lei rambursări de TVA fără rectificări, 
300.000 lei despăgubiri ANRP, 
1,8 mld lei plata facturi PNDL (doar aparenți fără o situație clară din teritorii). Adăugăm la acestea anumite plăți 

planificate pentru 2020, trecute discreționar în bugetul din 2019. Să îți faci singur visele să devină realitate? Impresionant ! 
Înainte de încheiere, să revenim puțin la ROBOR. În fine, dacă nu vreți voi, vă întoarce Ludovic Orban prin adoptarea 

propunerii  de abrogare a taxei pe activele bancare. Vă întrebați de ce? Ca să externalizare mai ușor profitul bancar (cu 14 % 
mai mare decât anul precedent) și să se întoarcă la indicele ROBOR.  
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Încet-încet, toate visele așa-zișilor economiști neo-liberali devin realitate. Din păcate, aceste vise sunt coșmarul 
românilor. 

Deputat 
Petru-Bogdan Cojocaru 

*** 
 

Modificarea Statutului Personalului Silvic 
 

Camera Deputaților a trecut, cu unanimitate de voturi, o lege prin care personalul silvic cu atribuții de pază va fi dotat cu 
armament de serviciu, letal sau neletal, aprobându-se noul Statut al Personalului Silvic. 

Acest act normativ aduce o serie de corecții esențiale pentru ca întreg personalul silvic să își poată desfășura activitatea 
în condiții optime. Siguranța personalului silvic, în special a celor care asigură paza pădurii, este întărită prin acest nou Statut, 
așa cum au solicitat toate asociațiile profesionale din sector, dar și societatea civilă. Astfel, va exista un cadrul legal necesar 
pentru ca pădurarii să se poată apăra mai eficient în derularea atribuțiilor de serviciu. 

Decizia Parlamentului vine pe fondul creșterii alarmate, în ultimii cinci ani, a agresiunilor împotriva pădurarilor, 
existând foarte multe cazuri de pădurari atacaţi sau chiar ucişi de hoţii de lemne. Potrivit Romsilva, de la începutul acestui an 
s-au înregistrat 16 agresiuni asupra personalului silvic care asigură paza fondului forestier, iar între 2014 şi 2018 au avut loc 
alte 168 de astfel de atacuri, în numeroase cazuri fiind necesară spitalizarea, în urma rănilor grave suferite. 

„În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul silvic cu atribuţii de paza fondului forestier naţional, a fondului 
cinegetic naţional, a fondului piscicol şi a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal 
sau neletal, după caz, şi poate face uz de armă, în condiţiile reglementărilor privind regimul armelor şi muniţiilor”, se arată în 
modificarea adusă articolului 23 (1) din OUG privind Statutul personalului silvic. 

Personalul silvic este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei 
forme de învățământ recunoscute în România și care își exercită efectiv în domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor. 

O altă modificare prevede că personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificaţie egală cu 
minimum cinci salarii brute pe ultima lună de activitate, suportată de angajator. 

Astfel, aceste măsuri îi încurajează pe pădurari să își îndeplinească sarcinile de serviciu, în cele mai optime condiții. 
 

Deputat 
Nicu Niță 

*** 
 

„Guvernul Taie-tot” decapitează agricultura românească! 
 

Modul în care Guvernul „Taie-tot” înțelege să conducă destinul executiv al românilor după instalarea aproape 
frauduloasă la Palatul Victoria este complet discreționar, discriminatoriu și populist. Ceea ce face PNL în această perioadă este 
contrar intereselor României și ale românilor, deoarece un astfel de mod de a conduce țara nu are cum să fie încununat de 
succesul scontat.  

În aceste condiții, nici nu mă mai miră faptul că președintele Klaus Iohannis, girantul și conducătorul de facto al 
„guvernului meu”, nu privește cu niciun fel de „mare atenție și preocupare” ce fac umilii săi argați! Domnia sa nu este interesat 
nici că se dau oamenii afară fără motiv din instituțiile publice, nici că aparatul administrației publice centrale și locale este în 
haos, nici că bugetul de stat pentru anul viitor nu este gata! Așa cum era de așteptat, după ce s-a văzut cu sacii-n căruță, 
președintele a tras și el pe dreapta, doar îl mai așteaptă încă cinci ani de concediu de odihnă pe banii românilor… 

În fiecare zi, Executivul condus de șomerul devenit premier se remarcă prin fapte de „vitejie” de tip revanșard, și nu 
constructiv și în folosul populației. Ultimele exemple vin din agricultură, unde conducerea AFIR, una dintre cele mai 
performante instituții publice românești din ultimii ani, a fost decapitată politic. Aceasta după ce a obținut rezultate excelente 
în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, aducând în țară peste opt miliarde euro de la Uniunea 
Europeană și realizând mii de obiective de investiții în mediul rural. Nu a contat nici faptul că AFIR a ajuns de pe locul 24 în 
2016 pe locul 3 în Uniunea Europeană în prezent, „Guvernul Taie-tot” a considerat că echipa performantă de conducere 
trebuie înlocuită cu membri de partid… 

Aceeași situație s-a înregistrat și la Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante 
Aromatice şi Medicinale, revitalizată recent de Guvernul PSD la Buzău, unde noua conducere a Ministerului Agriculturii a 
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decapitat profesionistul din conducere, un recunoscut cercetător agricol, evident fără nici un motiv...Această instituție a fost 
creată tocmai pentru a repune pe piața internă și internațională produsele deosebite ale cercetătorilor români în materie de 
semințe și produse legumicole, iar potențialul era uriaș! Degeaba! Nimic nu contează pentru acest guvern-hibrid, ale cărui 
măsuri sunt evident răutăcioase, răzbunătoare și profund anti-românești… 

În toată lumea, conducerile instituțiilor care funcționează cu performanțe deosebite nu se schimbă o dată cu schimbarea 
guvernelor. Cu atât mai puțin nu ar trebui să se politizeze agricultura, știut fiind faptul că este un domeniu destinat eminamente 
specialiștilor… 

Îi invit pe români să analizeze, dacă se poate cu „mare atenție și preocupare”, ceea ce se întâmplă în aceste zile peste tot 
aproape în România, mai ales în instituțiile statului, și să procedeze în consecință cu proxima ocazie în care vor avea ștampila 
de vot la îndemână! 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Interesul locuitorilor judeţului Tulcea, prioritar 

  

Ca deputat de Tulcea voi pune întotdeuna pe primul loc interesul comunităţii pe care o reprezint şi din care fac parte, 
indiferent de culoarea politică pe care o are partidul aflat la guvernare. În acest sens, am decis ca să depun două întrebări în 
această săptămână referitoare la situaţia a două investiţii din judeţul Tulcea. 

O primă întrebare are în vedere alocarea fondurilor necesare pentru realizarea variantei de ocolire a oraşului Măcin. În 
şedinţa de Guvern din 28 octombrie a.c. a fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care se alocau către bugetul local al oraşului 
Măcin 28.819 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2019, pentru dezvoltarea infrastructurii 
rutiere privind eliminarea traficului greu din oraşul Măcin, prin realizarea investiţiei „Reabilitarea şi extinderea drumului de 
exploatare DE406”. Varianta ocolitoare a oraşului Măcin are în vedere atât reabilitarea şi modernizarea prin lărgirea şi 
creşterea capacităţii portante a drumului de exploatare existent, cât şi extinderea acestuia, realizându-se un drum de centură pe 
care poate fi deviat traficul greu ce tranzitează în prezent oraşul Măcin. Traficul greu care tranzitează oraşul Măcin produce 
mari pagube materiale locuitorilor acestui oraş, multe dintre locuinţele lor fiind afectate, iar poluarea atmosferică şi fonică are 
efecte negative asupra calităţii vieţii lor. 

Având în vedere aceste aspecte sunt foarte interesată dacă actualul guvern va aloca suma necesară realizării proiectului 
de infrastructură menţionat. 

O a doua întrebare se referă la o situaţie cel puţin hilară în care se află un potenţial investitor. Practic investitorul doreşte 
să construiască o pensiune în comuna Peceneaga, dar se loveşte de o problemă birocratică. 

Pentru construcţia pensiunii este nevoie de avizul de mediu, pentru care investitorul a făcut demersurile necesare, dar nu 
a primit un răspuns concludent de la autorităţi. Pe de o parte Agenţia de Mediu din Tulcea a menţionat că terenul intravilan din 
comuna Peceneaga nu se află într-o zonă protejată, iar construcţia poate fi demarată. Pe de altă parte Agenţia Naţională pentru 
Arii Naturale Protejate spune că terenul pe care se doreşte construcţia pensiunii se află într-o arie protejată.  

Având în vedere conflictul instituţional m-am adresat ministrul mediului pentru a soluţiona speţa. 
Aşa cum menţionat la începutul declaraţiei voi încerca să ajut tulcenii, indiferent de poziţia în care mă voi afla. 

 

Deputat 
Anișoara Radu 

*** 
 

Creșterea numărului de locuri la rezidențiat este soluția 
necesară, dar nu suficientă pentru rezolvarea deficitului de medici 

 

S-a schimbat guvernarea în România, ceea ce înseamnă că se schimbă din nou politicile în domenii vitale pentru 
România. Continuitatea politicilor în Sănătate, ca și în Educație, ar trebui să fie obligatorie prin lege. Politizarea în Sănătate 
produce doar deservicii pacienților, pentru că românii, când merg la spital sau au nevoie de medicamente, vor să fie tratați ca 
în orice țară europeană. 

Aproape 9000 de tineri absolvenți ai universităților de medicină şi farmacie din România au susținut duminica trecută 
examenul de rezidențiat 2019, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății. 
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Statisticile recente par să arate o reducere a numărului medicilor care pleacă din țară. Datele Colegiului Medicilor 
confirmă faptul că, în prima jumătate a lui 2019, puțin peste 400 de medici au solicitat eliberarea documentului care le permite 
să muncească în spitalele din străinătate, un număr de trei ori mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. 

Mai sunt și alte vești bune, conform Colegiului Medicilor din București (CMB): s-au înscris anul acesta să facă 
rezidențiatul în România tineri care au făcut facultatea în străinătate sau care au efectuat un an de stagiatură în afara țării. 

Faptul că anul acesta sunt mai multe locuri la rezidențiat nu poate să fie decât un lucru bun, deci speranțe pentru 
reducerea deficitului de medici există. 

PSD a promis, în campania electorală din 2016, creșterea salariilor din sistemul sanitar, în încercarea de a opri exodul 
medicilor, și s-a ținut de cuvânt. 

Pentru că este nevoie acută de specialiști care să asigure servicii medicale de calitate populației, mai ales în zonele 
defavorizate unde deficitul de medici este mai mare decât în restul țării, Guvernul PSD a majorat cifra de școlarizare pentru 
pregătirea în rezidențiat. 

Iată, deci, că măsurile luate de guvernarea PSD aduc rezultate concrete și în domeniul medical. 
În cele mai multe cazuri, salariile din sistem (medici, asistente, infirmiere etc.) s-au dublat sau chiar s-au triplat. 
Bineînțeles că majorările salariale au fost un pas firesc, dar cred că au reprezentat singurul element care să motiveze 

medicii să profeseze în țară. 
Este nevoie de investiții pentru îmbunătățirea calității la toate nivelurile de asistență medicală, pentru coordonarea 

îngrijirilor, crearea rețelelor regionale de servicii de sănătate și dezvoltarea infrastructurii digitale, inclusiv a registrelor 
electronice de pacienți. 

Potrivit Colegiului Medicilor, a fost aplicat un chestionar medicilor din zona Bucureștiului, iar concluziile sunt că 
aceștia „își doresc un statut social care să fie pe măsura pregătirii, a muncii lor, își doresc condiții de muncă decente în care să 
își desfășoare activitatea și suport pentru activitățile de cercetare”. 

Acum, că s-a reușit într-o oarecare măsură diminuarea fenomenului exodului medicilor, Ministerul Sănătății trebuie să 
se preocupe să dezvolte resursa umană atât de importantă în sectorul sanitar.  

Breasla medicală reprezintă temelia sistemului de sănătate. 
Conform statisticilor, în ultimii 10 ani, peste 30.000 de medici au părăsit țara. Ne dorim să plece cât mai putini medici și 

să revină cât mai mulți. Aici este balanța. Rămâne îngrijorător faptul că numărul medicilor plecați în fiecare an încă îl 
depășește pe cel al medicilor specialiști pe care�i produce în fiecare an școala românească de medicină. Este nevoie ca tinerele 
generații de medici, în mod firesc, să înlocuiască cu profesionalism generațiile care au ieșit la pensie sau se pregătesc de 
pensionare. 

În acest sens, și medicii care s-au întors sau se vor întoarce în țară după ce au lucrat în străinătate, ar putea aduce în 
sistemul medical românesc mentalitatea și experiența dobândite în țările unde au profesat. 

Mulți medici plecați doresc întoarcerea la rădăcini, locul unde s-au format ca oameni, ca specialiști. Se întorc pentru a 
împărtăși din experiența și cunoștințele lor tinerelor generații de medici, pentru a crea mediul prielnic ca să rămână în țară. 

În raportul de țară referitor la starea de sănătate din România, Comisia Europeană arată că sistemul de sănătate este 
subfinanțat într-o măsură semnificativă: “România cheltuiește mai puțin pentru sănătate decât orice altă țară din UE. Creșterea 
cheltuielilor pentru sănătate, dacă fondurile sunt utilizate în mod eficient, ar putea îmbunătăți accesul la asistență medicală 
eficientă și furnizată la timp”. 

Nicio țară nu poate fi performantă fără să investească în Sănătate și în Educație! 
Sper că intenția autorităților se va concretiza și se va găsi o soluție pentru candidații la rezidențiat cu punctaj peste 60% 

din punctajul maximal, astfel încât să se poată instrui în specialitățile care prezintă lipsă acută de medici. Acești tineri care au 
studiat șase ani și au reușit la un examen de licență sunt o resursă importantă și trebuie integrați în sistemul medical. 

 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

*** 
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La 30 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989, să nu uităm de eroii noștri 
și de jertfa lor pentru libertatea și demnitatea poporului român 

 

Doamnelor și domnilor, dragi colegi 
Au trecut 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, iar pentru noi români pare că nu este o perioadă suficientă 

pentru maturizare socială și schimbare de mentalitate. Am învățat în toți acești ani și continuăm să învățăm că România trebuie 
să îi cinstească pe cei care s-au jertfit pentru libertatea noastră. Asociaţiile Veteranilor de Război și Organizaţiile Luptătorilor 
din decembrie 1989 sunt demne de tot respectul și prețuirea noastră. Acești eroi ai Revoluției române, şi toți aceia care s-au 
opus formelor de opresiune din timpul regimului comunist, și au luptat pentru libertatea românilor, trebuie cinstiți ca atare. 

România este astăzi o societate democratică datorită acestor oameni dedicați unui crez democratic, în care ei au crezut 
atât de mult până la a plăti cu propria viață. Sacrificiul acestor eroi este fundamentul pe care s-a reclădit societatea românească 
din 1990 încoace. Chiar dacă poporul român a ajuns la o vârstă matură de la revoluție până astăzi - 30 de ani fiind considerată 
o vârstă suficientă pentru o completă maturizare, se pare că mai avem încă nevoie de timp până să ajungem la momentul în 
care să credem în unitatea noastră în jurul unor proiecte solide de țară. România a avut în timpul guvernării PSD șansa de a 
deveni un stat cu proiecte solide, cu încredere în potențialul propriu și cu atitudine de lider regional și european. Din păcate 
prin guvernarea PNL, coalizarea în jurul intereselor țării și a unor proiecte sustenabile de dezvoltare a economiei, nu mai este 
vizibilă.  

Românii trebuie să se inspire pozitiv din realitățile precedente. România a avut puterea să se reclădească democratic 
prin jertfa din 1989. Este momentul să conștientizăm cu toții că suntem datori mai mult ca niciodată să urmăm acele crezuri ale 
eroilor naționali și locali. Faptul că ne bucurăm de libertate civilă, și că avem posibilitatea să ne creionăm viitorul de stat 
democratic, este un rezultat al românilor ce s-au jertfit în decembrie 1989. Roadele luptei lor pentru libertate ne fac pe noi 
astăzi să fim solidari pentru binele românilor, pentru o societate care să se bucure de perspective pozitive și pentru cetățeni cu 
o viață mai bună.  

Luptători pentru libertate au existat peste tot în țară. Județul Neamț a fost și el un loc unde cetățenii și-au adus 
contribuția la libertatea dobândită în decembrie 1989. Nemțenii cinstiți de-a lungul timpului, cu titlul de Erou-martir al 
Revoluției române din decembrie 1989, sau de Luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, respectiv cu 
medalia Revoluția română din decembrie 1989, merită respectul nostru. Asociaţia Revoluţionarilor din Piatra-Neamţ 
consemnează un număr de peste 70 de revoluţionari, unii dintre aceștia suferind răni în timpul evenimentelor din 1989, iar alții 
decedând în acele clipe grele.  

Astfel de personalități care s-au jertfit pentru o Românie liberă, democratică și cu un viitor pentru generațiile sale tinere, 
sunt modele pentru noi. Acum în prag de sărbători de iarnă, la 30 de ani de la revoluție, să ne cinstim eroii și să construim în 
jurul jertfei lor o societate mai bună, prin implicare, atitudine și dragoste de țară.  

 

Deputat 
Ciprian Constantin Șerban 

*** 
1989-2019 

 

,,Libertatea are o doză de entuziasm care face omul să se ridice deasupra naturii sale și să acționeze cu eroism și 
curaj”Alexander Hamilton 

Sfârșitul anului 1989 a însemnat instaurarea unei noi ordini la nivel european  și  mondial, evenimente care au schimbat 
ideologia,traseul geopolitic și viitorul României.     

Prăbușirea comunismului în țările din Europa de Est marchează începutul unor procese  profunde  de  transformări 
politice ,economice si sociale.Schimbările au fost extrem de rapide si radicale. 

Revoluția  din decembrie 1989  reprezintă unul din cele mai importante evenimente din istoria modernă a României,  
spre deosebire  de celelalte țări,  manifestată  violent,  prin represiunea folosită de regimul lui N.Ceaușescu pentru  a-și păstra 
puterea. Acest mod de manifestare  violentă  reprezintă  regimul criminal care cu Securitatea opresivă ne-a înspăimântat , ne –a 
umilit, ne-a disprețuit, ne-a înfometat, ne-a sărăcit, ne-a forțat să acceptăm cultul personalității în stil grotesc.  

În urmă cu 30 de ani la Timișoara, românii au avut curajul si au ieșit in stradă pentru a striga revolta si disperarea 
împotriva  acestui feroce regim. Mulți dintre ei au căzut răpuși de ploaia de gloanțe, dar cei mulți au continuat si au proclamat  
primul oraș liber din România- Timișoara , devenind un îndemn simbol pentru țară….   
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,,Azi in Timișoara , mâine-n toată țara!....Și țara s-a ridicat: București, Alba Iulia, Arad, Brașov, Brăila, Buzău, 
Caransebeș, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Cugir, Hunedoara, Lugoj, Reșița, Sibiu, Târgoviște, Tg.-Mureș, deschizând 
calea spre democrație și libertate. Au trecut peste noi 30 de ani ,s-au întâmplat multe, esențial e că am câștigat dreptul fiecăruia 
de a avea drepturi . 

Din 1989, România a instaurat democrația parlamentară, în 2004 s-a integrat în NATO și în 2007 a dobândit  calitatea 
de stat membru al Uniunii Europene. 

Societatea românească a progresat incredibil de mult, ,,suntem în cea mai bună situație istorică de 500 de ani 
încoace”(Ken Jowitt). Țara noastră este un partener excelent și altor forțe naționale NATO. Cel mai important aspect al relației 
cu Statele Unite este cooperarea militară dintre cele două state de a răspunde cu succes  provocărilor Rusiei.  

O altă prioritate a României este continuarea luptei împotriva corupției, susținerea independenței justiției sunt vitale 
pentru prosperitatea și securitatea regiunii pe termen lung. Ce-i foarte important este că astăzi, majoritatea covârșitoare a 
românilor se raportează la principiile fundamentale ale UE ,de aceea sper  că lucrurile vor continua să se schimbe-dublul 
standard și intrarea în Schengen. 

Am vrut să punctez realizările pe care țara noastră le-a înfăptuit în ultimii 30 de ani.Poate nu s-a schimbat cât am fi vrut, 
nu s-a schimbat cât am fi putut schimba, dar sunt schimbări majore.Eu am luat decizia să intru în politică pentru că am realizat 
că nu putem cere schimbare dacă nu ne implicăm. Cred că fiecare dintre noi ar trebui   să-și pună o întrebare, parafrazându-l pe 
filosoful  Khalil Gibran  ,,Nu întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă ce poți face tu pentru ea”! 

  Acești frumoși eroi ai neamului românesc , prin curajul si sacrificiul lor suprem ne-au redat speranța pentru un viitor 
mai bun, libertatea de exprimare și respectul profund pentru viață, libertate și drepturi individuale.  Noi avem  obligația să ne 
amintim mereu să apreciem și să trăim după aceste principii pentru care ei și-au dat viața, pentru o realitate nouă, o lume nouă! 

 

Deputat 
Aurel Căciulă 

*** 
Guvernul PNL taie drepturile salariale ale profesorilor! 

 

Stimate colege, stimați colegi,  
Guvernul PNL Orban-Iohannis este fratele geamăn al guvernului PDL Boc-Băsescu. PNL=PDL! Boc=Orban! Aceiași 

austeritate! Aceleași tăieri de salarii și drepturi ale oamenilor! Aceleași împrumuturi gigantice! Aceiași incompetență! 
Premierul Orban anunță că nu mai acordă majorarea programată la 1 septembrie 2020, când  salariile profesorilor ar fi 

trebuit să crească la nivelul grilei din 2022. Refuzul majorării salariilor profesorilor echivalează cu tăierea lor pentru că sunt 
drepturi patrimoniale câștigate și precizate într-o lege în vigoare, votată de Parlament și promulgată de președintele Iohannis. 
Este inexplicabil  cum a promovat Guvernul Orban legea plafoanelor bugetare, prin angajarea răspunderii, în condițiile în care 
Guvernul spune că „face calcule” dacă mai acordă sau nu majorările de salarii pentru profesori.  

La fel de contradictorie este și văicăreala continuă a guvernul Orban că n-are suficienți bani pentru profesori, deși 
proiectează venituri bugetare cu 10% mai mari decât în 2019, un deficit mai mare, de 3,6% din PIB peste ținta de 3% asumată 
de România în fața U.E. și împrumuturi uriașe care să crească datoria publică cu 70 de miliarde de lei, echivalentul a 40% din 
PIB față de 35,1 % cât a lăsat PSD. 

Dacă nu e prostie și incompetență nu poate fi decât o explicație! Cu bună știință guvernul liberal proiectează și 
urmărește provocarea crizei și austerității în România, ca parte a unui plan politic menit să justifice demonizarea PSD în 
perspectiva alegerilor de anul viitor, indiferent că sunt locale ori parlamentare, la termen sau anticipate. 

În același timp, prim-ministru Ludovic Orban anunță înghețarea salariilor pentru celelalte categorii de angajați. Este 
dovada că PNL va modifica legea salarizării. Din acest moment nici un bugetar, indiferent că este profesor, medic sau are altă 
meserie nu mai este sigur de salariul lui. Modificarea Legii salarizării unitare înseamnă redeschiderea Cutiei Pandorei, care va 
fi urmată de reduceri și modificări după bunul plac al Guvernului Orban.  Deși își maschează intențiile cu mesaje populiste, de 
tipul înghețării salariilor demnitarilor, în realitate vor aplica exact măsurile pe care le anunțau încă de când erau în Opoziție.  

Înghețarea salariilor demnitarilor înseamnă înghețarea salariilor tuturor funcționarilor din administrația publică locală, 
care se raportează la salariul viceprimarului sau al vicepreședintelui de Consiliu Județean.  

Practic ne întoarcem la epoca în care cei care gestionează contractele de dezvoltare a infrastructurii, care trebuie să ia 
decizii de maximă răspundere, cei care lucrează zilnic cu oamenii, cei care răspund de dezvoltarea localităților, să fie ținuți, 
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din nou, pe salarii de mizerie. Se încurajează, astfel, incompetența și sunt alungați din sistem oamenii bine pregătiți, integrii, 
care nu vor accepta să muncească pe salarii de mizerie. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Executivul Orban, un „Guvern din greșeală” 
 

A trecut puțin peste o lună de la preluarea guvernării de către PNL și asistăm deja la o serie de greșeli grave sau „erori 
materiale” care pun în dificultate România, dar mai ales viața de zi cu zi a oamenilor. 

La doar câteva zile după ce Parlamentul a eliminat supra-acciza la carburanți, la cererea PNL și în pofida atenționărilor 
PSD că această măsură va diminua sever veniturile bugetare fără a scădea prețurile la pompă, Guvernul PNL s-a răzgândit și 
vrea creșterea accizelor pe motiv că sunt prea mici în comparație cu Uniunea Europeană. Astfel, carburanții se scumpesc. A 
urmat degringolanda pe Legea plafoanelor. După ce au trimis la Parlament proiectul de lege în vederea angajării răspunderii, 
și-au dat seama că anumite prevederi din lege - plafonul de cheltuieli de personal - se băteau cap în cap cu prevederile din 
Anexa la aceeași lege.  

Tot în proiectul de Lege privind plafoanele bugetare, Guvernul a trecut creșterea masivă a împrumuturilor guvernului 
pentru anul 2020, până la 45% din PIB, ceea ce ar însemna peste 100 miliarde lei, adică o treime din totalul datoriei acumulate 
din 1990 și mai mult decât în vârful crizei economice din 2010. După ce a stârnit îngrijorări pe piețele financiare, în Legea 
plafoanelor bugetare, în Anexa 3, Guvernul spune că deficitul structural va fi 3,7% în 2019. După ce au declarat că vor să 
elimine pensiile speciale, săptămâna trecută, în Comisia de Muncă a Senatului, Guvernul a cerut respingerea OUG 59/2017, 
care plafona pensiile speciale. Altfel spus, Guvernul a cerut dublarea pensiilor speciale.  

Degringolada totală din Guvernul României a creat o mare îngrijorare pe piețele financiare care a produs efecte negative 
și costuri uriașe pentru populație. Astfel, a crescut cursul valutar la aproape 5 lei, cu implicații privind creștere facturilor la 
utilități exprimate în euro; 1 miliard de euro din rezerva valutară a țării a fost ”ars” pentru apărarea monedei naționale în urma 
declarațiilor și erorilor ministrului Cîțu, ratingul de țară a fost retrogradat de la PERSPECTIVĂ STABILĂ, în Guvernarea 
PSD, la PERSPECTIVĂ NEGTIVĂ, în Guvernarea PNL. Deci mai puține investiții străine și costuri mai mari la împrumuturi 
pentru România.  

Așadar, un bilanț îngrijorător și perspective deloc stabile pentru economia României. Din păcate, toate aceste greșeli vor 
ajunge să afecteze viața de zi cu zi a românilor, iar guvernanților nu pare să le pese.  

 

Deputat 
Laurențiu Nistor 

*** 
 

Guvernul Orban copiază Guvernul Boc, PNL = ipocrizie și ticăloșie! 
 

Stimate colege și stimați colegi,  
Chiar înainte de a veni cu bugetul în Parlament, prin proiectul de lege privind plafoanele bugetare, Guvernul Orban 

anunță măsuri de austeritate.  
Odată cu venirea iernii, Guvernul Orban îngheață tot!Înghețarea indemnizațiilor de hrană, pentru polițiști și militari. 

Înghețarea indemnizațiilor de merit. Înghețarea salariului minim pentru angajații cu studii superioare. Înghețarea salariilor la 
circa 100.000 de funcționari, din administrația publică locală,  care se raportează la salariile demnitarilor. Creșterea accizelor 
la tutun, deci creșteri de prețuri. Interzicerea cumulării pensiei cu salariul, copiată de la Guvernul Boc, fapt care va lăsa sute de 
comunități rurale fără medici, profesori, polițiști etc.  

Oamenii trebuie să știe că înghețarea înseamnă scădere, pentru că salariile vor fi afectate de rata inflației. În același 
timp, Guvernul ticălos PNL pregătește României o datorie  gigantică.  

Orban și liberalii guvernează ticălos. Fac rău cu premeditate. Au scris în proiectul de lege privind plafoanele bugetare că 
anul viitor vor să ia împrumuturi echivalente cu 45% din PIB, adică peste 23 de miliarde de euro, suplimentar. Pe lângă cele 
15-20 miliarde de lei din 2019!  

Este enorm! Cu 10 puncte procentuale în plus față de guvernarea PSD, care reușise să scadă datoria publică de la 37,4% 
până la 35% din PIB. Este o ticăloșie. Este un împrumut uriaș, de trei-patru ori mai mult, decât în guvernarea PSD! România 
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nu s-a împrumutat atât de mult nici în vârful crizei economice, în 2010! Atunci creșterea datoriei publice a fost cu 7,8 puncte 
din PIB, în condițiile împrumutului uriaș luat atunci de la FMI. 

Practic într-un singur an, PNL va crește cu o treime datoria guvernamentală acumulată în 30 de ani! Doar dobânzile 
pentru aceste datorii uriașe vor costa România prețul a două autostrăzi pe an, adică 6-8 miliarde! 

Culmea cinismului în proiectul de lege PNL anticipează „evoluțiile sub așteptări ale piețelor financiare”. În traducere 
liberă, dobânzi uriașe la împrumuturile uriașe pe care le contractează! Standard & Poor’s tocmai a scăzut ratingul de țară, ceea 
ce va însemna creșteri ale dobânzilor la împrumuturi.  

După izbucnirea scandalului PNL pretinde că a fost o eroare materială, deși proiectul pe care vor să-și angajeze 
răspunderea era deja publicat în Monitorul Oficial! Acum spun că lasă plafonul la 40% cum îl pusese Guvernul PSD. Dar chiar 
aceste oscilații și reveniri arată amatorismul, nebunia și nepriceperea amplifică neîncrederea și îngrijorarea mediului de afaceri 
și a investitorilor străini. 

Cine le va plăti datoriile uriașe pe care vrea sa să le facă PNL? Noi, toți cetățenii plătitori de taxe și impozite!  
Mai țineți minte lozincile PNL că „amanetăm viitorul copiilor noștri”, că „am crescut pe datorie”, că „îndatorăm 

generațiile viitoare”? PNL = ipocrizie și ticăloșie! 
Vă mulțumesc.          Deputat 

Elvira Șarapatin 
*** 

 

Primarul liberal al municipiului Botoșani, Cătălin Flutur - Zero realizări în 3 mandate! 
 

În urmă cu câteva zile primarul Cătălin Flutur declara public că funcția de prefect e mai mult decorativă, dar recunoștea 
că liberalii s-au încăierat în declarații cu cei de la ALDE pentru a pune o persoană politică pe un post apolitic. 

PNL și-a dat arama pe față și după ce a politizat funcții apolitice cum sunt cele de prefect, subprefect, directori de 
instituții și a împărțit ca la piață posturi în stânga și în dreapta, fac apel la morala celor instalați tot de ei în urma târguielilor cu 
sateliții lor de la ALDE și PMP. 

Botoșănenii își vor da seama că au fost păcăliți de Orban și Iohannis și de reprezentanții lor de la nivel local, după ce va 
fi aprobat bugetul și vor constata că nu va fi continuată nicio măsură de creștere a veniturilor fiecărei categorii sociale, 
adoptate de PSD. 

Liberalii și aliații lor se comportă ca niște lupi flămânzi care vor să devoreze tot ce le iese în cale pentru a hrăni haita și 
a satisface pofta fiecărui membru. Liberalii au ieșit la vânătoare de posturi publice și înlocuiesc funcționarii de carieră sau 
oameni care au dovedit că sunt în slujba cetățenilor și au avut rezultate cu membrii de partid pentru a-i recompensa pentru 
activitatea politică din campaniile electorale. 

PNL nu ne spune nimic de fondurile pentru investițiile din fiecare localitate din județ. Sunt interesați doar de cum să 
împartă prăzile, care sunt posturile publice către cât mai mulți membrii ai haitei flămânde.    

O mare parte din străzile municipiului fără asfalt în aproape 3 mandate ale primarului Flutur! Teatrul Mihai Eminescu 
abandonat după ce s-a bătut cu pumnul în piept că lucrările s-au reluat și clădirea va fi refăcută!  

Primarul Flutur vorbește mult și face puțin!  
După aproape 3 mandate de primar al municipiului Botoșani, avem peste o treime din străzile orașului fără asfalt, avem 

lucrări abandonate sau făcute de mântuială, cum sunt fântânile nefuncționale de pe pietonal pe care s-au plătit foarte mulți bani 
din fonduri europene, dale sărite pe trotuare, asfaltul crăpat și străzi pline de gropi. Aceasta e realitatea pe care o avem în 
municipiul Botoșani după 3 mandate ratate ale primarului Flutur. 3 mandate eșuate! 

Din păcate botoșănenii i-au acordat încrederea lor de 3 ori, și de fiecare dată așteptările le-au fost înșelate! 
Teatrul Mihai Eminescu a intrat în această iarnă fără nicio pregătire, izolare a zidurilor și a structurii, astfel încât să nu 

apară infiltrații la structura clădirii. Este o lipsă de responsabilitate, nepăsare și sfidare a botoșănenilor și a banilor pe care 
aceștia îi plătesc sub formă de taxe și impozite. De 2 luni avem guvern liberal, cu primar liberal, acum cu prefect tranzacționat 
ca la piață între liberali și ALDE și nu se mișcă nimic în municipiul Botoșani! Nu mai avem nicio așteptare de la primarul 
liberal Flutur! Acesta trebuie să plece și să lase municipiul Botoșani să se dezvolte, să aibă o șansă să se îmbunătățească 
serviciile locale.  

Botoșănenii au dreptul să se circule în mod civilizat în municipiu, să fie asfaltate toate străzile, să înlocuim liniile de 
tramvai, care au ajuns să genereze accidente săptămânale și să pună în pericol viața oamenilor care merg pe stradă. Ce a făcut 
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domnul Flutur pentru toate aceste obiective de interes public? Nimic! Se laudă cu Parcul Cornișa care a fost realizat în 
proporție de 90% de primarul Portariuc.  

Botoșănenii au nevoie și de Cornișa, dar în primul rând au nevoie de drumuri modernizate, de școli și unități sanitare 
dotare și reabilitate, de blocuri izolate termic, de locuințe noi și multe alte investiții în spațiile publice. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Răzvan Rotaru 
*** 

 

Investiție de 5 milioane de euro pentru construirea unui nou ambulatoriu 
de specialitate și spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani! 

 

Stimate colege, stimați colegi, 
Fac un apel public la colegii liberali din Senat și din Camera Deputaților pentru susținerea amendamentului la legea 

bugetului de stat din anul 2020 privind alocarea fondurilor necesare pentru construirea unui nou ambulatoriu de specialitate și 
spitalizare de zi la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani. 

Pentru ca această investiție să fie finanțată este nevoie de un ordin de ministru pentru aprobarea banilor. Consiliul 
Județean a transmis deja documentația necesară la Compania Națională de Investiții. 

Ulterior, se va trece la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și includerea sumei de 5 milioane de euro în bugetul de 
anul viitor. 

Din păcate, în actuala Guvernare, comisia tehnico-economică nu s-a mai întrunit, ceea ce arată că nu exstă interes din 
partea Guvernului Orban pentru investițiile de la nivel local. 

Botoșănenii nu uită că în 2014, Spitalul Judeţean ”Mavromati” din Botoşani a scăpat de o mare parte din datoriile pe 
care le avea. Arieratele unităţii sanitare se ridicau la 14 milioane de lei. Unitatea sanitară a primit prin hotărâre de Guvern bani 
pentru stingerea datoriilor de la Executivul PSD, la solicitarea parlamentarilor social-democrați din Botoșani. În perioada în 
care la conducerea Consiliului Județean Botoșani a fost PNL, Spitalul Judeţean Mavromati era o adevărată gaură neagră din 
punct de vedere financiar. În fiecare an unitatea sanitară aduna datorii uriaşe la furnizorii de utilităţi şi medicamente. 

De asemenea, în ultima guvernare PSD a început modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean Mavromati prin care se va reduce rata internărilor acute. 

În același timp a avut loc dotarea cu echipamente medicale noi a Spitalului Județean Mavromati: Computer Tomograf și 
Aparat de Rezonanță Magnetică. Astfel, botoșănenii nu se mai deplasează la clinici private sau în alte orașe din țară pentru a-și 
face investigații medicale complexe. Aceștia au acces gratuit la investigații imagistice toți pacienții din județul Botoșani. 

Totodată, 13 dispensare medicale din 12 localități din județ au început să fie reabilitate prin Programul de Dezvoltare 
Locală inițiat de PSD și 27 de ambulanțe noi au fost achiziționate pentru sistemul de urgență din Botoșani. Serviciul Județean 
de Ambulanță Botoșani a primit 21 de ambulanțe, iar SMURD 6 ambulanțe pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi 
prim-ajutor calificat. 

Așadar, atât pe mine cât și pe colegii mei de la PSD Botoșani ne-a preocupat permanent îmbunătățirea condițiilor din 
unitățile sanitare de la nivel local și creșterea accesului botoșănenilor la servicii medicale de calitate. De aceea, consider că 
trebuie și liberalii să lase deoparte orgoliile politice și să voteze la Legea Bugetului de Stat pentru includerea acestei investiții 
de la Spitalul de Urgență Mavromati. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Tamara Ciofu 

*** 
 

Tradiția, cultura și spiritualitatea băcăuană în prag de sărbători 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Nașterea Domnului sau Crăciunul reprezintă o sărbătoare care pune în valoare bogăția tradițiilor românești și cultura 

poporului nostru. Ea îi unește pe românii de pretutindeni prin datina colindului. Bacăul este locul unde tradițiile abundă, iar 
spiritul Crăciunului începe devreme. Încă de săptămâna trecută, cu ocazia „Concertului Tradițional de Crăciun” organizat de 
către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, spiritul sărbătorilor de iarnă a adus în fața băcăuanilor, în cadrul Teatrului de Vară 
„Radu Beligan” nume sonore ale coralei dar și ale artei românești. Corul Național de Cameră „Madrigal” și Corala „Armonia”  
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prin interpretarea unor colinde tradiționale românești și a unui repertoriu de cântece patriotice le-au vestit băcăuanilor Nașterea 
Domnului și le-au insuflat bucurie pentru marea sărbătoare de săptămâna viitoare.  

Pentru că la Bacău românii sunt fideli tradițiilor populare și etosului românesc autentic, mesajul bucuriei creștine de 
Crăciun a fost adus și de actorul Dan Puric care a conferențiat despre moștenirea creștină a țării noastre dar și a Europei și 
despre nevoia accentuării elementelor creștine în Europa de astăzi. Expunerea tradițiilor românești și a acțiunilor caritative au 
continuat prin diverse inițiative locale, cum ar fi inițiativa Coralei Theotokos, din Moinești, care au dus spiritul la Centrul de 
Reabilitare și Recuperare Neuropsihiatrică din Poduri, Hangani și Dărmănești, la Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanei 
cu Dizabilități Comănești, la Spitalul Orășenesc „Ioan Lascărˮ din Comănești și la Spitalul Municipal de Urgență Moinești. 

Perioada Crăciunului este o perioadă a bucuriei, în care fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că tradițiile românești 
vor dăinui numai prin practicarea și promovarea lor. Toate aceste acțiuni de păstrare a valorilor românești trebuie apreciate. 
Alte exemple de solidaritate cu semenii se văd și în actele sociale și caritative pe care centrele bisericești băcăuane le inițiază 
în zonele rurale, cum ar fi implementarea proiectului social filantropic ,,Fă Rai din ce ai!” la parohia Fundeni, prin implicarea 
Arhiepiscopiei și a Colegiul Naţional ,,Ferdinand I” Bacău. 

Bacău este un loc unde misiunea socială se îmbină foarte bine cu actul cultural. În acest sens, un eveniment de excepție 
va avea loc vineri 20 decembrie la Centrul de Cultură „George Apostu” prin avanpremiera spectacolului „America de-Acasă”, 
un proiect unic al dramaturgiei românești contemporane în colaborare cu actori internaționali, prin care se promovează cultura 
românească și limba națională în țară și în străinătate, acolo s-au dezvoltat comunități românești și și-au păstrat identitatea 
etnică, culturală și tradițională.  

La Bacău românii sunt întotdeauna români cu respect față de tradiție și valorile autentice românești. Spiritualitate satului 
românesc pentru care tradiția Crăciunului este esențială va fi pusă în lumină și la evenimentul „Colindul și vatra satului 
românesc. Povestea colindului românesc”, ce va avea loc în data de 21 decembrie 2019 la Central Plaza Medical Mall. 
Evenimentul, organizat pentru susținerea proiectelor dedicate sprijinirii copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul 
Fundației „Episcop Melchisedec” va crea acea bucurie pe care fiecare copil o așteaptă. Astfel de inițiative descoperă acea față 
a societății românești pe care cu toții ne-o dorim și care rămâne ascunsă atâta timp cât dezbinarea va monopoliza spațiul 
public. Să avem cu toții sărbători cu pace și un an în care să fim mai buni! 

 

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
 

Declarație politică 
Stimate colege, stimați colegi, 
Din ideea, munca și eforturile părintelui Costel Vânătoru, în septembrie 2019, prin Hotărârea Guvernului nr. 690 s-a 

născut Banca de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău. 
Numirea cercetătorului Costel Vânătoru la conducerea Băncii de Gene, având în vedere calificările profesionale, dar și 
calitățile umane ale acestuia, a fost decizia excelentă a fostului ministru PSD al agriculturii care ar fi asigurat implementarea 
corectă a proiectului, calitatea cercetării și dezvoltarea domeniului. Pentru că cine ar fi fost mai potrivit decât cel cu viziune, 
expertiză, inginer agronom, doctor în horticultură, creator de noi soiuri de legume, laureat al premiului GALA Pria pentru 
Agricultură și al premiului „Ioan Maier” al Academiei de Științe Agricole și Silvice? 

Se pare că pentru PNL nu el. Pentru acel PNL care povestește oricui are urechi să asculte cum dorește să readucă 
românii înalt calificați în țară, cum vrea să determine oamenii valoroși să rămână. Acel PNL care afirma în programul de 
guvernare că dorește să consume produse românești, că agricultura trebuie să iasă din cercul vicios al exportului de materii 
prime și importului de produse cu valoare adăugată.  

Ce este important pentru PNL? Numiri pe banda rulantă a preferaților, fără discernământ, pentru toate posturile. Ce 
relevanță are că directorul AFIR ocupă funcția prin concurs și are rezultate excelente în instituția pe care  o conduce? Ce 
contează că Banca de Gene este un proiect la început de drum și are nevoie de continuitate și specialiști? Ei au destituit 
specialistul și au privat AFIR de experiența  unui director eficient.  

În urma deciziei de destituire a domnului Costel Vânătoru la Buzău s-a organizat un miting de susținere a acestuia prin 
care se solicita revocarea deciziei. S-au inițiat două petiții care însumează 8000 de semnături. Au luat atitudine persoane și 
personalități din domenii variate care pot recunoaște valoarea unui cercetător de talia domnului Vânătoru. Reacția ministrului 
PNL al agriculturii? Un comunicat greu de calificat. Să fie ironie? Rea-voință? Simplă înțelegere greșită? Afirmă ministrul 
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Oros că în cele 3 luni de când s-a înființat Banca de Gene, acesta este un proiect nefuncțional, că nu există dotare tehnică, că 
mai avem o astfel de bancă la Suceava și că domnul Vânătoru se poate întoarce de unde a venit. Domnule Oros, chiar nu știți 
ce ați provocat dumneavoastră împreună cu Partidul Național Liberal în ultimele trei luni și cum au destabilizat aceste acțiuni 
instituțiile statului, mai ales una aflată la început de drum? Sau nu vreți să conștientizați? Sau nu puteți? În acest ultim caz vă 
sugerez să va numiți consilieri mai pricepuți. 

Stimați colegi, Banca de Gene și cercetătorul Costel Vânătoru nu țin de politică. Țin de siguranța alimentară. De 
siguranța națională. De hrana noastră, a tuturor românilor. Dar, depinde de noi politicienii să alegem în ce fel de țară vrem să 
trăim.  

Eu vreau una în care oamenii valoroși sunt încurajați și susținuți. Sper că și dumneavoastră la fel și că fiecare va face 
demersuri pentru a îndrepta această injustiție. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu 

*** 
 

Guvernul Orban privează comunitățile și cetățenii României de investiții 
 

Cu toții cunoaștem că finanțările de la stat pentru orice localitate sunt foarte importante pentru comunitățile care 
urmează să beneficieze de ele. Dacă PSD nu a ținut cont de culoarea politică atunci când a alocat bani pentru primării, așa cum 
este normal, iată că guvernul PNL face exact pe dos și spune explicit că, practic, cetățenii care trăiesc în localități cu primari 
PSD nu contează și nu merită nimic. 

„Nu vreau să văd pe lista pe care o pune la anexa pentru Hotărârea de Guvern nicio primărie care a primit bani din 
alocările acordate de Guvernul PSD din suma de 1,4 miliarde sau din alte sume de-a lungul anilor. Dacă-mi vine vreo primărie 
cu cerere de finanțare, evident nu voi accepta”, a spus premierul Ludovic Orban în urmă cu câteva zile. 

Surprinzător sau nu, aceasta este atitudinea unui prim-ministru în România anului 2019: cinic, dușmănos, care are chipul 
și asemănarea președintelui ce l-a propus. Este clar că o astfel de guvernare nu are niciun beneficiu pentru toți românii, ci doar 
pentru cei agreați sau tolerați de formațiunea politică ce formează acum guvernul. 

Stimați colegi, 
Astfel de derapaje nu-și găsesc locul într-o societate democratică, iar ele trebuie sancționate de îndată. Rolul unui 

guvern este să-și facă treaba și să-și ducă mandatul la bun sfârșit pentru toți românii și nu să aibă vendete personale.Toți 
cetățenii României au dreptul de a fi tratați în mod egal de către guvernare, iar comunitățile lor nu trebuie să sufere din cauza 
unui guvern care nu înțelege egalitatea de șanse și care nu poate elimina din agenda publică ura față de un anumit partid. 

Din păcate, guvernările PNL nu cunosc un alt soi de abordare, iar asta ni se va demonstra, în continuare, până la 
următoarele alegeri. 

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Eliza Peța-Ștefănescu 

*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Drepturile cetăţenilor români în contextul Brexit 
Stimate domnule ministru, 
Ca urmare a rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din Regatul Unit, care au fost câştigate detaşat de Partidul 

Conservator condus de actualul prim-ministru Boris Johnson, perspectiva unei ieşiri a Marii Britanii din Uniunea Europeană a 
devenit inevitabilă. În acest context este imperios să protejăm drepturile cetăţenilor români care se află în Regat, precum şi a 
cetăţenilor români care vor dori să călătorească sau să studieze acolo. 

Egalitatea de tratament între cetăţenii europeni trebuie să stea la baza acordului dintre Uniunea Europeană şi Marea 
Britanie, însă situaţia cetăţenilor români va fi determinată şi de acordurile subsecvente încheiate între Guvernul României şi 
Guvernul Marii Britanii. Se conturează tot mai mult perspectiva introducerii vizelor pentru cetăţenii români care vor dori să 
călătorească în Regatul Unit. Mult mai grav este că muncitorii români aflaţi în Marea Britanie, mai ales cea a muncitorilor fără 
o înaltă calificare, îşi pot pierde locul de muncă. De asemenea, beneficiile sociale acordate acestora pot fi drastic limitate. 

Având în vedere aceste aspecte vă solicit să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care este strategia Ministerului Afacerilor Externe pentru a proteja dreptul la beneficii sociale ale cetăţenilor români 

aflaţi în Regat? 
2. Ce plan are Ministerul Afacerilor Externe pentru a evita situaţia impunerii de vize pentru cetăţenii români  

care vor dori să viziteze Marea Britanie?  
3. În cazul impunerii de vize pentru cetăţenii români, România va susţine impunerea unui regim similar de  

către Uniunea Europeană pentru cetăţenii britanici? 
4. Care sunt principalele prevederi ale acordului brexit negociat între Uniunea Europeană şi Marea Britanie  

în privinţa dreptului la liberă circulaţie şi şedere? Vă solicit să transmiteţi pe această cale extrasul din acord cu privire la aceste 
drepturi.   

Vă mulţumesc!        Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
Adresată domnului Antonel Tănase, Secretariatul General al Guvernului 

 

Alocarea sumei necesare pentru realizarea variantei ocolitoare a oraşului Măcin 
 

Stimate domnule Secretar General, 
În şedinţa de Guvern din 28 octombrie a.c. a fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care se alocau către bugetul local al 

oraşului Măcin 28.819 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2019, pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere privind eliminarea traficului greu din oraşul Măcin, prin realizarea investiţiei „Reabilitarea şi extinderea 
drumului de exploatare DE406”. 

Varianta ocolitoare a oraşului Măcin are în vedere atât reabilitarea şi modernizarea prin lărgirea şi creşterea capacităţii 
portante a drumului de exploatare existent, cât şi extinderea acestuia, realizându-se un drum de centură pe care poate fi deviat 
traficul greu ce tranzitează în prezent oraşul Măcin. 

Subliniez că traficul greu care tranzitează oraşul Măcin produce mari pagube materiale locuitorilor acestui oraş, multe 
dintre locuinţele lor fiind afectate. De asemenea, poluarea atmosferică şi fonică are efecte negative asupra calităţii vieţii lor. 

Având în vedere aspectele menţionate şi modificarea alocărilor bugetare efectuate în 2019 de către noul Guvern, vă 
solicit să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Suma de 28.819 mii lei pentru realizarea variantei de ocolire a oraşului Măcin va fi alocată până la finele  
acestui an, aşa cum este stabilit prin Hotărârea de Guvern? 

2. În cazul în care nu va mai fi alocată în cursul acesti an, o luaţi în calcul la fundamentarea bugetului de  
stat pe anul viitor? 

Vă mulţumesc!               Deputat 
Anișoara Radu 

*** 
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Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
 

Construire pensiune în intravilanul comunei Peceneaga, jud. Tulcea 
 

Stimate domnule ministru, 
În cadrul audienţelor pe care le acord periodic am fost informată de un potenţial investitor de o situaţie cel puţin 

neplăcută şi pentru care nu există încă un răspuns clar. 
Investitorul în cauză a depus cerere în vederea emiterii avizului necesar obţinerii autorizaţiei de construire, pentru o 

pensiune în comuna Peceneaga din judeţul Tulcea, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea. De asemenea, investitorul a 
depus la ANANP un memoriu înregistrat cu nr.7226/13.06.2019. 

Prin adresa nr.11233/30.07.2019 Agenţia din Tulcea a solicitat ANANP clarificarea situaţiei juridice a terenului pe care 
se doreşte a fi construită pensiunea în cauză.  

În acest moment cele două agenţii nu au un punct de vedere unitar, Agenţia din Tulcea susţine că terenul intravilan nu 
este arie protejată, iar ANANP susţine că terenul intravilan este arie protejată iar din acest motiv construcţia nu ar fi posibilă. 

Având în vedere datele menţionate vă solicit să-mi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Terenul intravilan din comuna Peceneaga din judeţul Tulcea este sau nu arie protejată? Dacă doar o parte  

din terenul intravilan se află în aria protejată vă solicit să-mi transmiteţi datele cadastrale pentru terenul intravilan aflat în aria 
protejată. 

2. Care sunt posibilităţile legale pentru construirea pensiunii menţionate? 
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Anișoara Radu 

*** 
 

Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Referitor la numărul de locuri noi de muncă 
Stimată doamnă ministru, 
De la 1 ianuarie 2017, guvernarea PSD a creat 230.000 de noi locuri de muncă în România.  
Câte locuri de muncă noi intenționează că creeze Guvernul PNL? Vă rugăm să ne indicați pașii concreți din cadrul 

programului de guvernare PNL pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Solicit răspuns în scris și oral. 
Vă mulţumesc.             

Deputat 
Laurențiu Nistor 

*** 
 

Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Referitor la măsuri pentru reintegrarea șomerilor pe piața muncii 
 

Stimată doamnă ministru, 
Vă rugăm să ne precizați care este pachet integrat de măsuri pentru reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă 

durată? De asemenea, câți români veți scoate din zona de vulnerabilitate și care sunt măsurile concrete în acest sens?  
Solicit răspuns în scris și oral.  
Vă mulţumesc.         Deputat 

Laurențiu Nistor 
*** 
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Adresată domnului Vasile-Florin Câțu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Scumpirea accizelor la carburanți 
Stimate domnule ministru, 
Ministerul Finanțelor Publice a informat Parlamentul că nivelul accizei la carburanți stabilit după eliminarea 

supraaccizei prin proiect de lege se situează sub nivelul minim prevăzut de legislația european. 
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Care este temeiul legal care obligă România să mărească accizele la carburanți? 
2. Dacă Guvernul României poate și dorește să negocieze în numele și interesul României  nemajorarea  

accizei la carburanți? 
3. Cum poate România scădea supraacciza la carburanți cu 25% și care ar fi impactul economic? 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Tăierea salariilor inspectorilor de muncă 
Stimată doamnă ministru, 
Angajații Inspecției Muncii au primit în această lună astăzi salariile diminuate cu procente cuprinse între 15% și 30%, în 

funcție de județ. la unele ITM-uri nu au ajuns, încă, deloc, banii. La AJPIS-uri s-a transmis să se plătească salariile nete, dar nu 
au bani de taxe și impozite, pe care le amână nu se știe până când. Ministerul Muncii le-a transmis că nu mai are bani, în 
condițiile în care Guvernul Orban a făcut o rectificare bugetară, la care se puteau prinde banii de salarii. 

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

1. Dacă angajații din structurile deconcentrate ale MMJS au primit salarii mai mici în lunile noiembrie și  
decembrie și care este motivul? 

2. De ce MMJS nu a solicitat sume la rectificarea bugetară pentru a asigura plata salariilor? 
3. Cine este responsabil din MMJS pentru neplata integrală și la timp a salariilor bugetarilor din structurile  

deconcentrate ale MMJS? 
Cu deosebită considerație,               Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 

Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice 
Menținerea programului “Prima Casă” 

Stimate domnule ministru,  
Pentru un deceniu, programul “Prima Casă” a însemnat singura șansă pentru mulți tineri din România de a obține o 

locuință prin acordarea unui credit în condiții accesibile.  
Senatul a aprobat, în data de 18 septembrie 2019, modificările aduse acestui program, care urma să fie denumit “O 

familie, o casă”. Noua formă a programului este mult mai accesibilă persoanelor cu venituri modeste, sub 4.500 de lei, 
presupunând un avans minim necesar de 5%, precum și de subvenții cu până la un punct procentual din rata dobânzii pentru 
familiile cu copii în întreținere. 

Vă reamintesc că acest program nu încurajează îndatorarea și a fost creionat în urma discuțiilor cu reprezentanții FMI și 
BNR. 

Domnule ministru, acest proiect legislativ este imperios necesar să fie păstrat de către actuala guvernare, votat și 
promulgat cât mai urgent! Este singura șansă pentru un număr deloc neglijabil de familii din România de a obține o locuință, 
fără a fi nevoite să opteze pentru chirii la prețuri uriașe. Solicit răspuns în scris.  

Cu stimă,         Deputat 
Cornel Itu 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
PSD blochează alegerea primarilor în 2 tururi! 

 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
PSD trage cu dinții pentru ca modificarea legii electorale privind alegerea primarilor în două tururi să nu vadă ″lumina″ 

în termenul posibil de adoptat. Colegul meu liberal, domnul deputat Victor Paul Dobre, a depus - încă din anul 2017 - un 
proiect de lege ce are ca obiect alegerea primarilor în două tururi, însă PSD refuză cu obstinație ca acesta să fie pus pe ordinea 
de zi a ședinței Camerei Deputaților, deși termenul pentru raport este depășit de aproape doi ani!  

Chiar luni, 16 decembrie a.c., Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au votat ca toate 
proiectele de lege din Parlament care se referă la sistemul de alegeri, să meargă la Comisia Specială pentru legile electorale, 
termenul pentru un raport fiind de 3 luni, adică la anul și la mulți ani!  

Dacă știm cu toții că incompetența este o constantă în PSD, se pare că și frica a devenit pregnantă. De teamă să nu 
piardă primării pe care le-a pompat cu sume mari de bani în acești trei ani, este limpede faptul că PSD încearcă să tergiverseze 
votarea alegerii primarilor în două tururi, astfel încât această măsură să nu se aplice următoarelor alegeri locale din vara lui 
2020. Maniera în care acționează astăzi conducerea PSD a Camerei Deputaților nu este cu nimic diferită de despotismul 
dragnist, care se pare că nu a apus, și probabil că nici n-o să apună vreodată! 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Când vorbim despre alegerile locale vorbim de acele alegeri în care orice cetățean european, nu doar al României, poate 

alege și poate candida. PSD este atât de temător de faptul că această modificare electorală ar putea duce la o debaronizare a 
fiefurilor sale, încât este pregătit să refuze tuturor cetățenilor europeni de pe teritoriul României dreptul la un scrutin în care 
alegerea primarului să fie făcută, cu adevărat, în urma unei competiții care ar obliga candidații, mai ales pe cei doi finaliști, să 
vină cu proiecte reale pentru comunitatea lor. 

În stilul caracteristic, de dispreț față de orice valoare sau normă, PSD își bate joc de instituția aflată la temelia 
democrației, Parlamentul, care, conform Regulamentului, avea datoria să dezbată acest proiect de lege, având în vedere că 
termenul de raport a fost de foarte multă vreme depăşit. PSD e conștinent de slaba calitate a primarilor săi, dovadă că Vaslui, 
Teleorman, Mehedinți, județe controlate de PSD, sunt cele mai sărace din țară, și dorește să evite, astfel, o finală cu un 
candidat din partea altui partid. Îi anunț de pe acum pe cei din Partidul Social Democrat că această eschivare nu va putea 
merge până la nesfârșit și nu va rămâne nicidecum una nepedepsită la urne! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Roman 
*** 

Vinovații pentru 10 August trebuie să răspundă! 
 

„Regizori“! Acesta este termenul pe care l-a folosit ministrul liberal de Interne în legătură cu decidenții zilei de 10 
august 2018, la protestul Diasporei. 10 August a fost momentul în care dictatura forței a fost impusă asupra vocilor libertății, 
când s-a încercat scoaterea democrației din piață prin violență. Gaze lacrimogene, tunuri cu apă, zeci de protestatari agresați 
fizic la ordinele unor indivizi fără nici un respect pentru această țară. 

Sunt nume pe care nu le putem uita: Liviu Dragnea, cel care lansa teorii conspiraționiste privind finanțarea protestelor și 
protestatari cu pregătire paramilitară. Carmen Dan, ministru de Interne, cea care a controlat Jandarmeria;  Viorica Dăncilă, la 
acel moment premier de paie; Cătălin Sindile, Sebastian Cucoș și Laurențiu Cazan, cei care au coordonat acțiunile jandarmilor. 
Fără remușcare, fără îndoieli, au înscenat un spectacol al violenței ca armă a statului împotriva cetățenilor. 

Astăzi, raportul privind „evenimentele“ din 10 August a fost desecretizat de către guvernul liberal. Mai departe este 
rolul Justiției să își facă datoria! Însă, un lucru e cert: PNL nu va tolera sub nici o formă ascunderea gunoiului sub preș! 
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Este vorba despre refacerea demnității românilor, dar şi a unor instituții fundamentale. Nu contează cine sunt vinovați de 
încălcarea legii, a demnității, ei vor da seamă în fața organelor abilitate. Iar astfel de episoade împotriva liberei exprimări, 
împotriva vocilor celorlalți, împotriva democrației nu trebuie să se mai întâmple! Într-o societate democratică, într-un stat de 
drept, orice opinie democratică are dreptul de a fi auzită. 

10 August a mai reprezentat un lucru. Unul bun, în circumstanțe foarte proaste: a fost hârtia de turnesol care a arătat că 
România și-a activat societatea civilă. Victimele colective din Piață sunt simbolul pentru violența pe care toți cetățenii au 
suferit-o, pe care a suferit-o democrația în România. Din acel moment, războiul a fost pierdut pentru PSD, un partid care s-a 
obișnuit să pună pumnul în gura populației încă din timpurile lui Iliescu. Acum cetățenii știu ce vor: stat de drept, cale 
europeană şi condamnarea complicilor vinovați din Decembrie 1989 şi din 10 August 2018. 

 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

PSD și-a bătut joc de Țara Moților și a condamnat-o la izolare prin neincluderea 
DN 74 în Master Planul de Transporturi al României 

 

Țara Moților reprezintă o zonă deosebită a României, un loc desprins parcă din tărâmul Raiului, cu oameni harnici și 
primitori, ce păstrează încă tradiții autentice și obiceiuri străvechi. Fiind o zonă preponderent montană, Țara Moților se 
confruntă și cu câteva probleme specifice, între care lipsa unei infrastructuri de transport moderne este poate cea mai 
importantă. Știm cu toții că acolo unde ajung drumurile de bună calitate ajunge și dezvoltarea economică, investitorii deschid 
noi afaceri și creează locuri de muncă. Existența unei infrastructuri moderne este și mai importantă atunci când zona în cauză 
este afectată de prăbușirea unei economii monoindustriale, așa cum este cazul Țării Moților, unde industria grea și poluantă 
existentă înainte de 1989 a dispărut, fără să apară însă nimic în loc care să poată genera dezvoltare economică. În aceste 
condiții, repararea drumurilor de acces și crearea unei legături rutiere excelente cu restul județului ar fi trebuit să fie o 
prioritate. Din păcate, însă, guvernarea PSD s-a limitat doar la câteva peticiri pe aceste drumuri și la numeroase minciuni, de 
un cinism desăvârșit, prin care promiteau că rezolvă problemele acestei zone, afectată tot mai mult de depopulare, fără a face 
însă nimic pentru oamenii de aici. 

Drumul Național 74, de la Alba Iulia la Abrud și apoi în județul vecin, la Brad, a devenit în ultimii ani nu doar un calvar 
al șoferilor, ci și o adevărată amenințare la siguranța acestora. Îngustat în mai multe locuri din cauza viiturilor, cu denivelări și 
gropi care fac imposibilă orice deplasare în condiții de confort și siguranță, principala cale de legătură între Țara Moților și 
Alba Iulia a devenit și principala piedică în calea dezvoltării acestei zone. Cum vă închipuiți că pot veni investiții pe un drum 
care arată ca după bombardament? Cum vă puteți închipui că vreo firmă își va risca producția industrială și parcul auto pe un 
drum pe care, câteodată, până și firmele de curierat îl ocolesc, alegând să livreze trimiterile de volum mic cu Poșta Română? 

Deși cunoștea toate aceste lucruri și cunoștea necesitatea investițiilor masive care să modernizeze acest drum, 
transformându-l într-o cale de acces pentru dezvoltare, PSD s-a făcut că plouă și a mai aruncat două-trei roabe de asfalt, pe ici 
pe colo.  

În răspunsul pe care l-am primit recent de la noul Ministru PNL al Transporturilor, se arată clar dimensiunea acestui 
dezastru: DN 74 nu a fost inclus de către PSD în Master Planul General de Transport al României, aprobat în 2016, 
documentul strategic care stabilește principalele direcții de dezvoltare a infrastructurii de transport din România în următorii 
15 ani, pe toate modurile de transport și prin care se stabilesc finanțările europene pentru transporturi, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare. Altfel spus, PSD a condamnat Țara Moților la izolare pentru următorii 15 ani, alegând să 
repare acest drum de o importanță vitală exclusiv din bani de la guvern. După cum spune însă chiar fostul Ministru PSD al 
Transporturilor, Lucian Șova, în răspunsul la o altă întrebare a mea, din octombrie 2018, privind starea acestui drum: ”există 
studii de fezabilitate pentru lucrări de modernizare care au fost avizate prin Hotărâre de Guvern în cursul anului 2008, dar până 
la această dată nu a putut fi asigurată sursa de finanțare.”  

Deși în 10 ani de zile nu s-au putut găsi fonduri de la Guvern pentru reabilitarea acestui drum, PSD a ales să nu-l 
includă în lista proiectelor cu finanțare europeană și să-l țină în continuare pe lista proiectelor finanțate de la buget, dar pentru 
care nu există bani. Mai mult decât atât, PSD a mai tocat niște bani pe hârtii și a mai făcut un nou studiu de fezabilitate pentru 
acest drum, pe care l-a aprobat prin Hotărâre de Guvern în luna septembrie 2019, cu puțin înainte de a fi demis pentru 
incompetență și hoție. Asta, deși știa clar că, potrivit reglementărilor Ministerului de Finanțe, finanțarea exclusivă de la 
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bugetul de stat poate fi acordată doar dacă obiectivele deja incluse în programul de investiții conduc la necesitatea asigurării de 
la bugetul de stat pentru următorii 8 ani. 

Iată, deci, ce înseamnă PSD și grija lui față de cei dezavantajați: câteva cârpeli pe ici, pe colo, bani tocați pe studii de 
fezabilitate inutile și multe minciuni ambalate frumos! 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

PNL este pregătit să își asume răspunderea pe Legea bugetului! 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Adoptarea Legii bugetului de stat reprezintă un punct extrem de important în bunul mers al oricărei țări. Acesta este 

principalul plan financiar anual prin care se prevede constituirea, repartizarea și utilizarea celui mai important fond bănesc al 
statului, respectiv încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor ce decurg din coordonarea lui cu programul dezvoltării 
social-culturale și economice a țării. Este un act previzional, un instrument de politică macroeconomică, o balanță specială în 
care sunt prevăzute veniturile și cheltuielile probabile ale statului ce se vor realiza în anul respectiv.  

Partidul Național Liberal are o misiune grea, și anume să elaboreze pentru anul 2020 un buget sustenabil după ultimii 
trei ani în care guvernele PSD au creat dezechilibre mari, în principal în ceea ce privește balanța de cont curent și inflația, dar 
și datoriile, lipsa totală a investițiilor sau creșterile de cheltuieli total nesustenabile. 

Angajarea răspunderii Guvernului pe Legea bugetului nu este o opțiune dorită, dar, din păcate, în momentul de față, este 
una necesară, deoarece Legea bugetului trebuie adoptată până la sfârșitul acestui an, iar acest obiectiv este improbabil să fie 
atins în momentul în care bugetul ar fi dezbătut de Parlament și riscul tergiversării adoptării ar deveni mai mult decât periculos 
de crescut! În plus, se dă posibilitatea deschiderii unei cutii a Pandorei a populismului exacerbat cu care PSD ne-a obișnuit pe 
parcursul guvernării sale. Din aceste motive, noi, liberalii, suntem suficient de realiști și responsabili pentru a nu oferi o 
platformă PSD prin care să se joace din nou cu soarta românilor. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Un foarte bun exemplu pentru cum ar arăta viitoarele propuneri ale pesediștilor este cererea lor de a dubla alocațiile 

copiilor, în ciuda deficitului bugetar de 4,3% pe care tot ei l-au lăsat în urmă, pe motiv că o astfel de cerere a existat și din 
partea Partidul Național Liberal pentru bugetul din acest an. Numai că deficitul nu era nicidecum în situația actuală la 
momentul întocmirii bugetului respectiv! O dovadă suplimentară, dacă mai era necesar, a iresponsabilității și propagandei PSD 
o reprezintă faptul că acest partid nu dorește o majorare a alocațiilor, mânat fiind de un sentiment nobil sau de o grijă față de 
copii. Ci dorește acest lucru dintr-o simplă vendetă față de Partidul Național Liberal, care ar fi pus în dificultate în această 
situație și ar plăti politic nota de plată. Însă cei care vor avea cu adevărat de suferit, cum a fost cazul în toți acești trei ani, și 
care vor deconta această notă de plată, vor fi tot românii, față de care social-democrații și-au dovedit disprețul de câte ori au 
avut ocazia. 

Angajarea răspunderii nu înseamnă nicidecum faptul că această Lege a bugetului va fi doar un act unilateral al voinței 
Partidului Național Liberal, deoarece fiecare parlamentar, din orice grup politic, are posibilitatea de a depune amendamente, 
urmând ca Guvernul să le analizeze și să le respingă sau să le adopte, în funcție de sustenabilitatea fiecărui amendament 
propus.  

Scopul acestui buget este de a menține țara pe linia de plutire, de a corecta situația catastrofală lăsată de PSD în visteria 
țării, prin reducerea pe cât posibil a deficitului și de a asigura resursele REALE necesare pentru plata salariilor și pensiilor. În 
acest context parlamentar, având în vedere faptul că PSD are încă majoritate în comisiile parlamentare, propunerile mult prea 
demagogice ale PSD care nu au vreo bază concretă și sunt total contra-productive, nu pot fi evitate altfel decât prin asumarea 
răspunderii de către Guvern. Însă, după alegerile de anul viitor, lucrurile vor sta cu totul altfel! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 
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Sub guvernarea PSD, protecţie socială cu Păcală şi Tândală?! 
 
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
O analiză a Oficiului European de Statistică Eurostat, recent diseminată în spaţiul public, plasează România pe ultimul 

loc între statele membre UE din punct de vedere al ponderii în Produsul Intern Brut a cheltuielilor cu protecţia socială. 
Astfel, în anul 2017, în vreme ce media acestor cheltuieli la nivelul Uniunii Europene atingea aproape 28% din PIB, 

Guvernul social-democrat aloca abia jumătate din acest indicator, adică numai 14% din PIB-ul autohton, pentru protecţia 
socială. Documentul citat mai menţionează că, în acelaşi interval de referinţă, trei state membre s-au situat peste media 
Uniunii, cu alocări către acest sector sensibil de peste 30% din PIB, respectiv Franţa, 34%, Danemarca, 32% şi Finlanda, 31%. 

Clasamentul continuă cu 14 ţări europene care alocă între 20% şi 30% din PIB-ul propriu programelor de protecţie 
socială, alte 11 state cheltuind în acest domeniu sub 20% din PIB, pe ultimul loc, cu doar 14% din Produsul Intern Brut, 
situându-se România. 

Autorii studiului au reţinut şi faptul că ponderea cea mai însemnată în alocările destinate protecţiei sociale o reprezintă 
pensiile pentru limită de vârstă şi urmaş, media europeană situându-se la 46% din totalul acestora, alte 37% fiind destinate 
cheltuielilor cu protecţia în caz de boală şi invaliditate, respectiv 9% pentru protecţia familiei şi copiilor, în vreme ce 
cheltuielile cu ajutoarele pentru șomaj se ridică la 4%, acelaşi procent fiind alocat şi cheltuielilor pentru asigurarea locuințelor 
și evitarea riscului de excludere socială. 

Paradoxal, deşi are cea mai mică pondere a cheltuielilor de protecţie socială în PIB dintre toate statele UE, România se 
situează pe locul 3 din punct de vedere al procentului prestaţiilor sociale acordate persoanelor vârstnice din totalul acestora: 
Astfel, ţara noastră alocă 56% din cheltuielile destinate protecţiei sociale pentru plata pensiilor de limită de vârstă şi de urmaş, 
nefiind depăşită decât de Portugalia şi Italia, fiecare cu câte 58%, respectiv de Grecia, cu 63%. Şi asta în vreme ce, faţă de o 
medie europeană de 4% din totalul cheltuielilor de protecţie socială destinată ajutoarelor pentru şomaj, România nu dedică 
decât 0,5% pentru combaterea acestui flagel, în timp ce, la polul opus, Irlanda alocă aceluiaşi scop nu mai puţin de 9% din 
totalul prestaţiilor sociale. 

Cu alte cuvinte, sub guvernarea PSD, protecţia socială parcă a fost supervizată de Păcală şi Tândală... 
Vă mulţumesc!      

Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
PSD și-a bătut joc de Țara Moților și a condamnat-o la izolare 

prin neincluderea DN 74 în Master Planul de Transporturi al României 
 

Țara Moților reprezintă o zonă deosebită a României, un loc desprins parcă din tărâmul Raiului, cu oameni harnici și 
primitori, ce păstrează încă tradiții autentice și obiceiuri străvechi. Fiind o zonă preponderent montană, Țara Moților se 
confruntă și cu câteva probleme specifice, între care lipsa unei infrastructuri de transport moderne este poate cea mai 
importantă. 

Știm cu toții că acolo unde ajung drumurile de bună calitate ajunge și dezvoltarea economică, investitorii deschid noi 
afaceri și creează locuri de muncă. Existența unei infrastructuri moderne este și mai importantă atunci când zona în cauză este 
afectată de prăbușirea unei economii monoindustriale, așa cum este cazul Țării Moților, unde industria grea și poluantă 
existentă înainte de 1989 a dispărut, fără să apară însă nimic în loc care să poată genera dezvoltare economică. În aceste 
condiții, repararea drumurilor de acces și crearea unei legături rutiere excelente cu restul județului ar fi trebuit să fie o 
prioritate. Din păcate, însă, guvernarea PSD s-a limitat doar la câteva peticiri pe aceste drumuri și la numeroase minciuni, de 
un cinism desăvârșit, prin care promiteau că rezolvă problemele acestei zone, afectată tot mai mult de depopulare, fără a face 
însă nimic pentru oamenii de aici. 

Drumul Național 74, de la Alba Iulia la Abrud și apoi în județul vecin, la Brad, a devenit în ultimii ani nu doar un calvar 
al șoferilor, ci și o adevărată amenințare la siguranța acestora. Îngustat în mai multe locuri din cauza viiturilor, cu denivelări și 
gropi care fac imposibilă orice deplasare în condiții de confort și siguranță, principala cale de legătură între Țara Moților și 
Alba Iulia a devenit și principala piedică în calea dezvoltării acestei zone. Cum vă închipuiți că pot veni investiții pe un drum 
care arată ca după bombardament? Cum vă puteți închipui că vreo firmă își va risca producția industrială și parcul auto pe un 
drum pe care, câteodată, până și firmele de curierat îl ocolesc, alegând să livreze trimiterile de volum mic cu Poșta Română? 
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Deși cunoștea toate aceste lucruri și cunoștea necesitatea investițiilor masive care să modernizeze acest drum, 
transformându-l într-o cale de acces pentru dezvoltare, PSD s-a făcut că plouă și a mai aruncat două-trei roabe de asfalt, pe ici 
pe colo.  

În răspunsul pe care l-am primit recent de la noul Ministru PNL al Transporturilor, se arată clar dimensiunea acestui 
dezastru: DN 74 nu a fost inclus de către PSD în Master Planul General de Transport al României, aprobat în 2016, 
documentul strategic care stabilește principalele direcții de dezvoltare a infrastructurii de transport din România în următorii 
15 ani, pe toate modurile de transport și prin care se stabilesc finanțările europene pentru transporturi, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare. Altfel spus, PSD a condamnat Țara Moților la izolare pentru următorii 15 ani, alegând să 
repare acest drum de o importanță vitală exclusiv din bani de la guvern. După cum spune însă chiar fostul Ministru PSD al 
Transporturilor, Lucian Șova, în răspunsul la o altă întrebare a mea, din octombrie 2018, privind starea acestui drum: ”există 
studii de fezabilitate pentru lucrări de modernizare care au fost avizate prin Hotărâre de Guvern în cursul anului 2008, dar până 
la această dată nu a putut fi asigurată sursa de finanțare.”  

Deși în 10 ani de zile nu s-au putut găsi fonduri de la Guvern pentru reabilitarea acestui drum, PSD a ales să nu-l 
includă în lista proiectelor cu finanțare europeană și să-l țină în continuare pe lista proiectelor finanțate de la buget, dar pentru 
care nu există bani. Mai mult decât atât, PSD a mai tocat niște bani pe hârtii și a mai făcut un nou studiu de fezabilitate pentru 
acest drum, pe care l-a aprobat prin Hotărâre de Guvern în luna septembrie 2019, cu puțin înainte de a fi demis pentru 
incompetență și hoție. Asta, deși știa clar că, potrivit reglementărilor Ministerului de Finanțe, finanțarea exclusivă de la 
bugetul de stat poate fi acordată doar dacă obiectivele deja incluse în programul de investiții conduc la necesitatea asigurării de 
la bugetul de stat pentru următorii 8 ani. 

Iată, deci, ce înseamnă PSD și grija lui față de cei dezavantajați: câteva cârpeli pe ici, pe colo, bani tocați pe studii de 
fezabilitate inutile și multe minciuni ambalate frumos! 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Lipsa educației și indiferența comunității îi transformă pe copiii săraci în sclavi 
 

Doamnelor și domnilor, stimaţi colegi,  
Zilele trecute, o știre a cutremurat opinia publică: un copil de 13 ani a fost vândut de bunica lui, pentru o capră și câțiva 

lei. L-a vândut unui cioban care l-a pus la muncă, l-a înfometat și l-a învățat să bea. Un copil de 13 ani, stimați colegi, la o 
vârsta la care copiii ar trebui să fie la școală. 

Din păcate, pentru unii copii români, viața arată cu totul altfel decât o vedem noi. Și, din nefericire, nu este un caz 
singular. Acest caz a apărut în mass-media, dar sunt alte mii de tineri nevoiți să abandoneze școala și să muncească de mici. 
Mii de cazuri despre care nu știm mare lucru.  

Situația despre care vă vorbesc s-a întâmplat în județul pe care îl reprezint în Parlament. S-a întâmplat într-o comunitate 
în care există și primar, și cadre didactice, și preot, și polițist și, teoretic, pe hârtie, și  servicii de asistență socială. Nimeni nu s-
a sesizat când acel copil a nu a mai frecventat școala. Niciun profesor nu a găsit de cuviință să bată la ușa bunicii, să sesizeze 
serviciul de Asistență Socială al primăriei și să se implice în acest caz. Niciun salariat al statului nu a fost interesat ce se 
întâmplă în curtea bătrânei. Deși, după cazul Caracal, mă așteptam la o atenție sporită din partea autorităților, polițiștii din 
localitate nu au găsit de cuviință să cerceteze un pic unde a dispărut copilul. Și dacă bunica este incapabilă să aibă grijă de un 
nepot, ce se întâmplă? Chiar nu mai există niciun fel de responsabilitate și de atenție? Chiar lăsăm acești copii ai nimănui? 

Stimați colegi, asta se întâmplă în România secolului al XXI-lea, mai ales în comunitățile sărace, unde poate există 
asfalt și canalizare, dar a ”scoate România din noroaie” nu înseamnă doar atât. Este evident că avem servicii sociale care nu 
funcționează, avem cadre didactice care se rezumă să predea o lecție la catedră și polițiști care nu acționează decât atunci când 
sunt sesizați. Comunități întregi au fost ținute în mod deliberat în sărăcie, pentru a fi manipulate mai ușor și pentru a nu 
reacționa în fața unor astfel de realități. 

Acest copil, și mulți alții ca el, este produsul unei Românii guvernate în ultimii șapte ani de PSD. O perioadă în care mii 
de familii au ales calea străinătății, iar copiii au rămas în grija bunicilor, bătrâni și suferinzi cei mai mulți dintre ei, ori în grija 
altor rude. Rezultatele se văd: abandon școlar, analfabetism funcțional, regiuni întregi depopulate, abuzuri asupra copiilor, într-
un sistem defectuos, care îi transformă în victime.  
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Comemorăm în acest sfârșit de decembrie 30 de ani de la Revoluție și ar trebui să ne punem foarte serios întrebarea: 
pentru ce au murit acei tineri în decembrie 1989? Pentru această Românie? Cu siguranță, nu! 

Oare de câte astfel de cazuri mai este nevoie pentru ca lucrurile să funcționeze, pentru ca în instituțiile publice să ajungă 
oameni competenți, dar și responsabili, care să-și înțeleagă menirea? Vă invit să reflectăm îndelung la viitor, la ce fel de 
Românie construim, iar cazul acestui copil să nu rămână doar o știre apărută în mass-media, ci un punct de construire a unei 
normalități de care avem nevoie. 

 Vă mulțumesc!         Deputat 
Tudorița Lungu 

*** 
 
 Întrebări  
 

 
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 

  

Situația Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI S.A. 
 

Stimate domnule ministru, 
Compania Națională a Imprimeriilor CORESI S.A. desfășoară activități de interes public național și are acționar unic 

statul român, prin Ministerul Culturii. Este cunoscut faptul că aceasta deține un patrimoniu extrem de valoros, constituit în 
primul rând din terenuri și clădiri situate în zone centrale ale municipiilor București, Cluj Napoca, Oradea, Bacău și Craiova. 

Pe parcursul ultimelor luni, în mass-media au fost publicate mai multe articole care se refereau la faptul că, în anul 
2013, CNI CORESI S.A.  a fost băgată forțat în insolvență de către conducerea din acea perioadă, iar în prezent este împinsă 
deliberat spre faliment de către administratorul special și administratorul judiciar, pentru a-i putea fi vândute terenurile și 
clădirile. De asemenea, în cadrul audienței recente pe care am acordat-o unui salariat al Companiei Naționale a Imprimeriilor 
CORESI S.A., mi-au fost aduse la cunoștință următoarele aspecte referitoare la administrarea defectuoasă practicată de către 
administratorii acesteia: 

 Din cauza administratorului judiciar, S.C. VICTRIX CAPITAL SPRL (reprezentată de avocatul Cristian Marius 
Ghiță), compania se îndreaptă spre faliment.   

 De la intrarea în insolvență până în prezent, datoria CNI CORESI S.A. s-a majorat, din cauza managementului 
defectuos, cu peste 100%, de la 17 milioane lei la peste 36 milioane lei.   

 Sindicatul Coresi deține spații pentru care plătește o chirie simbolică către companie, dar pe care le-a subînchiriat la o 
valoare mai mare către terți, fără a se realiza înregistrarea sumelor obținute în documentele contabile.  

 S.C. VICTRIX CAPITAL SPRL a gestionat în 2014 vânzarea către o firmă nou înființată, prin încredințare directă, la 
prețul de 94,078 euro/mp teren+construcție, cu toate utilitățile necesare, a activelor deținute de CNI CORESI S.A. în zona 
centrală a municipiului Craiova. Pentru relocarea activității, a fost cumpărat, la prețul de 140 euro/mp, un teren situat la 
marginea orașului, lângă un cimitir, amplasat în pantă și fără acces la utilități. Există suspiciuni privind corectitudinea 
tranzacției realizate, deoarece terenul înstrăinat de Companie a fost revândut ulterior pentru deschiderea unui hypermarket 
Kaufland, la un preț mai mare cu 1 milion de euro.  

 Administratorul judiciar, împreună cu actualul administrator special, au concediat angajații de la sucursalele din 
Oradea și Cluj Napoca, pentru a scoate la vânzare cele două obiective, miza cea mai mare constituind-o terenul din centrul 
Clujului, evaluat la aproximativ 15 milioane de euro. Pentru înstrăinarea acestuia, administratorul judiciar  organizează licitații 
succesive, la interval de două săptămâni, refuzând să apeleze la serviciile unor firme specializate în acest domeniu.  

 Administratorul judiciar a încasat drepturi necuvenite în valoare de 38.000 lei din ultima recuperare de TVA a CNI 
CORESI S.A., deși legea interzice comisionarea recuperării de taxe, acestea nefiind creanțe. 

Având în vedere gravitatea situației prezentate, vă rog să dispuneți verificarea acestor informații și să-mi comunicați 
concluziile la care veți ajunge și măsurile pe care le veți adopta. Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dănuț Bica 
*** 
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Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
  

Măsurile pentru evitarea dezangajării fondurilor europene aferente 
,,Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” 

 

Stimată doamnă ministru, 
Ca urmare a evoluției din ultimii ani a economiei românești, s-a ajuns ca în prezent să se înregistreze o rată generală a 

șomajului foarte scăzută și chiar să existe deficit de forță de muncă cu înaltă calificare în unele domenii de activitate. 
În același timp, șomajul pentru o anumită categorie de vârstă, cea a tinerilor între 15-24 de ani, este în continuare extrem 

de ridicat, menținându-se, conform datelor comunicate de INS, la peste 16%, adică fiind de cinci ori mai mare decât rata 
generală a șomajului. Cauza principală a acestei stări de fapt o reprezintă slaba calificare profesională a tinerilor aflați într-o 
asemenea situație. 

Pentru soluționarea acestei probleme, care afectează și alte state membre ale Uniunii Europene, a fost creat un fond 
special, denumit ”Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”, care reprezintă, potrivit site-ului Comisiei 
Europene, ,,una dintre principalele resurse financiare ale UE menite să sprijine punerea în aplicare a programelor din cadrul 
Garanției pentru tineret”. Inițiativa se adresează tinerilor care nu lucrează și nu urmează un program educațional sau de 
formare profesională, obiectivul asumat fiind acela de a sprijini beneficiarii aflați în situații dificile. 

Din păcate, ultimele guverne PSD nu au întreprins demersuri concrete, nu au elaborat proiecte și nu au transmis cereri 
de finanțare către Comisia Europeană în vederea accesării și utilizării acestor resurse financiare pentru pregătirea profesională 
a tinerilor. Prin urmare, datele prezentate de Comisie pe portalul oficial dedicat programului respectiv ne arată că, până la 
momentul în care dumneavoastră ați preluat conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, România accesase circa 1% 
din acești bani, adică doar puțin peste 2,8 milioane euro dintr-un total de peste 328 milioane de euro pe care le avea la 
dispoziție, țara noastră fiind singurul stat beneficiar aflat într-o astfel de postură. 

Având în vedere situația descrisă, vă solicit să prezentați măsurile pe care intenționați să le adoptați pentru a evita 
dezangajarea fondurilor europene aferente ,,Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” și pentru utilizarea 
acestora în scopul calificării tinerilor și susținerii sistemelor de învățământ profesional. Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,         Deputat  

Dănuț Bica 
*** 

 

Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne 
 

Tinerii polițiști tremură, la propriu 
 
Stimate domnule ministru, 
Recent a apărut în spațiul public informația că peste 3000 de polițiști sunt nevoiți să își desfășoare activitatea, inclusiv 

cea de teren, în uniforma de vară, chiar dacă suntem în decembrie. De asemenea, unii polițiști nu beneficiază nici de 
armamentul necesar, fiind nevoiți să împrumute echipamente de la alți colegi pentru a-și putea desfășura misiunile. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care au fost motivele pentru care nu au fost achiziționate, în timp util, echipamentele necesare  

tinerilor polițiști? 
2. Cine se face responsabil pentru această situație și ce măsuri veți dispune? 
3. Cum va fi rezolvată această problemă a Poliției Române? 
Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 
 

Măsuri pentru dezvoltarea turismului românesc 
Stimate domnule ministru, 
Conform celor mai recente date publicate de Eurostat cu privire la Conturile satelit de turism – TSA (un cadru dezvoltat 

pentru a cuantifica importanța turismului), cheltuielile cu turismul intern se ridică la 1276 miliarde € în statele membre ale Uniunii 
Europene. Pe primul loc se situează Germania cu 287 miliarde €, urmată de Marea Britanie și Franța cu 188 miliarde €. 

Pentru o raportare corectă trebuie, evident, luată în calcul și dimensiunea populației. Corelând cheltuielile cu turismul intern 
cu numărul de locuitori, cea mai mare valoare este raportată de Olanda (5.000 €), Austria (4.600 €) și Germania (3.500 €), în coada 
clasamentului situându-se Polonia și România (ambele mai mici de 500 €). 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri aveți în vedere pentru a crește atât turismul intern, cât și cel extern? 
2. Când considerați ar putea intra în vigoare noua lege a turismului? 
3. În România, când vor fi funcționale Organizații de Management al Destinației (OMD), după normele și regulile din  

UE și a recomandărilor Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO)? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!                     Deputat  

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

Adresată domnului Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Utilizarea neautorizată a hibrizilor de albine în stupinele românești de producție 
 

Stimate domnule ministru, 
Apicultura este una dintre ramurile în care România a excelat, calitatea mierii românești fiind recunoscută la nivel 

mondial. Cu toate acestea, apicultorii se confruntă cu numeroase probleme, noi provocări fiind create, în ultima perioadă, de 
schimbările climatice.  

Supun atenției dumneavoastră sesizarea Filialei Județene Alba a Asociației Crescătorilor de Albine din România, 
referitoare la pierderile cauzate de introducerea neautorizată a hibrizilor de albine în stupinele de producție din județul Alba. În 
acest sens, vă rog să regăsiți atașată adresa domnului Gheorghe ROTAR, președintele filialei Alba a Asociației Crescătorilor 
de Albine. 

Vă rog să-mi comunicați care este poziția dumneavoastră față de problemele semnalate, precum și ce măsuri s-au luat 
pentru remedierea acestor probleme, având în vedere că situația trenează de circa 2 ani de zile. De asemenea, vă rog să-mi 
comunicați ce măsuri vor fi luate în viitor pentru a sprijini apicultorii români. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale 
 

Aniversarea a 15 ani de apartenență la NATO 
Stimate domnule ministru, 
România aniversează, anul acesta, unul dintre momentele cele mai importante din istoria sa recentă: împlinirea a 15 ani 

de la aderarea țării noastre la NATO. 
Vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul pe care îl conduceți are în vedere organizarea de evenimente publice pentru 

marcarea acestui moment aniversar. Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,         

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
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Adresată doamnei Elena Doina Dascălu, prim-vicepreşedinte al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară 
 

Sesizările Confederației Naționale a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori 
referitoare la modificarea legislației privitoare la asigurările RCA 

 

Stimată doamnă prim-vicepreședinte al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 
Vă rog să regăsiți, atașată prezentei, sesizarea Confederației Naționale a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori și 

memoriul acestei organizații, referitoare la modificările Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă 
auto. 

Vă rog să-mi comunicați care este poziția ASF față de modificările legislative care fac obiectul acestui memoriu. De 
asemenea, vă rog să precizați dacă o modificare a legislației RCA este oportună în acest moment și care sunt aspectele care ar 
trebui avute în vedere, în opinia dumneavoastră. Menționez că doresc răspuns scris. 

Cu aleasă considerație,     
Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Antonel Tănase, secretar general al Guvernului 
 

Finanțarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni 
 

Stimate domnule secretar general al Guvernului, 
Având în vedere că, în urma reorganizării Guvernului, activitatea privind Românii de Pretutindeni a fost preluată de 

către Secretariatul General al Guvernului și ținând cont de sesizarea domnului Cătălin Ciolompea, atașată prezentei, referitoare 
la încălcări ale reglementărilor legale în finanțarea proiectelor destinate românilor din străinătate, vă rog să-mi comunicați care 
este poziția dumneavoastră față de aspectele semnalate. Vă rog, totodată, să precizați dacă aceste proiecte au făcut sau vor face 
obiectul unui audit care să constate modul în care ele au fost implementate și rezultatele obținute. Menționez că doresc răspuns 
scris. 

Cu aleasă considerație,        Deputat  
Sorin Ioan Bumb 

*** 
Adresată domnului Vasile-Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice 

 

Număr beneficiari facilităţi călătorie pentru pensionari 
Stimate Domnule ministru, 
Conform Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi 

completările ulterioare, pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de 
asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe 
calea ferată cu trenuri regio R și trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de 
călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localități. 

De asemenea, în virtutea aceluiaşi act normativ, călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful 
stabilit pentru trenuri regio R și trenuri interregio IR fără regim de rezervare clasa a II-a sau pentru mijloace de transport 
intern, auto ori naval, vor fi asigurate atât de unitățile cu capital de stat, cât și de societățile comerciale cu capital privat şi se 
suportă exclusiv de la bugetul de stat. 

Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi, pe baza numărului de cupoane-talon decontate de 
operatorii de transport intern feroviar, auto sau naval câţi pensionari au accesat această facilitate de transport intern în anii 
2017-2018, respectiv semestrul I al anului în curs. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!          Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
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Adresată doamnei Adela Cojan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 

Emiterea şi distribuirea noilor carduri naţionale de sănătate 
 

Stimată doamnă preşedinte, 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018, s-a prelungit de la 5 la 7 ani termenul de valabilitate a cardurilor 

naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 și s-a reglementat aceeași durată de valabilitate pentru toate cardurile 
emise după data respectivă.  

Conform iniţiatorilor HG de mai sus, măsura dispusă estima o economie de circa 270 milioane lei, prin degrevarea 
bugetului de stat de cheltuielile aferente tipăririi a aproximativ 14,2 milioane de carduri noi în perioada anilor 2018 – 2019.  

Întrucât scadenţa termenului de valabilitate prelungit al acestor carduri se va împlini la jumătatea anului viitor, vă rog să 
precizaţi, Doamnă Preşedinte, ce demersuri veţi întreprinde pentru tipărirea si distribuirea de carduri naționale cu o nouă 
perioadă de valabilitate şi care sunt costurile actualizate ale realizării acestui proiect. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!                     
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Grupul parlamentar Pro Europa 

 
 Declarații 

 
Pentru prima dată după Revoluția din 1989 un guvern anulează rolul constituțional al Parlamentului. 

Asumarea răspunderii pe legea bugetului național de către guvernul Orban anulează votul a milioane de români care 
și-au votat reprezentanții în Parlament 

 
Stimate colege, stimați colegi,  
Am să încep prin a vă reaminti prevederile Constituției României, actul fundamental al țării care garantează drepturile și 

libertățile pentru care românii s-au jertfit în urmă cu 30 de ani.  ARTICOLUL 61 la alinatul 1, prevede că  Parlamentul este 
organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Ba mai mult, în articolul ARTICOLUL 
138 aliniatul  2, se stipulează că Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat şi pe cel al asigurărilor sociale de stat, 
pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului. Prin urmare, fiecare dintre noi, ne aflăm aici cu un mandat dat de fiecare 
dintre alegătorii noștri, pentru a susține, pentru a dezbate și pentru a căuta împreună soluțiile la problemele românilor din 
fiecare colț al țării. Consider că  bugetul este cel mai important document al unui Parlament.   

Prin urmare, nu pot face obiectul angajării răspunderii Executivului proiectele legislative complexe, care prin efectele 
lor pot depăşi limitele previziunii Guvernului. Și am să vin cu exemple: de unde știe Guvernul Orban, din birou, ce nevoi 
imediate au județele Botoșani, Suceava, Constanța, Mureș  sau Brașov? Se anulează dreptul constituțional al parlamentarilor, 
de a dezbate și de a aloca resursele financiare ale țării, în funcție de nevoile reale ale românilor. Ce mai este democratic aici și 
care mai este rolul nostru, dacă nu putem da girul celei mai importante legi ale țării? Putem la fel de bine să plecăm acasă și să 
le lăsăm alegătorilor adresa Guvernului pentru eventuale audiențe.  

Asumarea răspunderii reprezintă, prin urmare,  un afront adus instituției Parlamentului și aleșilor trimiși acolo să-i 
reprezinte pe cetățeni. PRO România nu este de acord cu abuzul de metode care elimină din proces dezbaterea sănătoasă. In 
concluzie, prin angajarea răspunderii, Guvernul pune Parlamentul în situaţia de a vota solicitarea acestuia, având drept 
consecinţă menţinerea sa în funcţiune, fie să-i refuze cele solicitate şi, ca atare, să-l demită. În orice variantă, alegătorii români 
nu pot decât să constate că guvernul Orban și-a început mandatul cu stângul, într-un mod ipocrit în care se folosește de o 
manieră  extremă de lucrurile pe care le-a criticat și contestat la precedentul guvern: evitarea prin toate mijloacele a controlului 
parlamentar al actului guvernării.  

Vă mulțumesc.         Deputat 
Mihaela Huncă 

*** 
“Democrația cârpită” 

Domnule președinte,  
Bună dimineața! 
Declarația mea se numește “Democrația cârpită” și este adresată în principal liberalilor.  
Nimeni nu are dreptul să repare democrația, creând un atac la adresa ei. Am depus cu toții un jurământ față de țară, am 

jurat să apărăm democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. E un moment foarte trist ca în Parlament să 
vedem cum cineva, un grup politic, încearcă să preia puterea totală. Ați reușit să aveți Președintele, aveți guvernul 
dumneavoastră, avem un Parlament funcțional și vă spun că din punctul meu de vedere aceasta este normalitatea. E momentul 
în care chiar și dumneavoastră, aleșii liberali, aveți drepturi și libertatea de a vă exprima. Nu încercați să pierdeți acest drept 
pentru că, din păcate, vă înțeleg presiunea și cunosc ce se întâmplă și înțeleg și dorința de a câștiga totul. Dar poate că pare 
paradoxal, chiar acum când sunteți într-o formulă de Parlament minoritar, cu Guvernul pe care îl susțineți, aveți și 
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personalitate, aveți și drepturi și aveți și datoria de a păstra democrația în Parlament. Nu e un moment simplu, e un moment în 
care fiecare parlamentar liberal, va trebui să se uite în sufletul lui, în inima lui și să fie într-adevăr independent. 

Așadar, stimați colegi, avem o șansă, aveți o șansă, poate că sunteți prima generație din Parlament, când puteți schimba 
ceva în raportul Guvern – Parlament. Guvernul este în subordinea Parlamentului și nu invers. Și dacă ratați șansa asta, veți 
ajunge ca alții care au fost în Parlament, să fiți atenți cum liderul arată cu mâna vot pentru, vot împotriva sau vot cu abținere. 
Fiți independenți, jucați-vă cartea, demonstrați că sunteți liberali cu adevărat și democrați.  

Vă mulțumesc foarte mult! 
Deputat 

Cătălin-Ioan Nechifor 
*** 

Unirea oamenilor este mai importantă decât coalizarea statelor 
 

Se împlinesc, peste câteva zile, trei decenii de când, într-o euforie generală și solidari cum nu mai fuseseră, poate, de la 
Marea Unire, cetățenii României au ieșit cu toții în stradă, manifestând împotriva comunismului, care a și fost abolit atunci. 
Prețul libertății a fost plătit scump, după cum se știe, acțiunile populației soldându-se cu foarte multe victime nevinovate. 
Pentru asta, din păcate, vinovații n-au fost pedepsiți nici până azi, ceea ce lasă multe semne de întrebare asupra modului în care 
s-au petrecut lucrurile. 

În corelație cu același fenomen se află și faptul că, după numai 30 de ani de la reinstituirea libertăților democratice, 
poporul nostru se regăsește în vechea situație, referitor la solidaritate. Oamenii, chiar până la nivelul familial, manifestă 
atitudini conflictuale, în funcție de simpatiile ori antipatiile politice. Nu la fel se întâmplă cu unii politicieni, a căror cauză 
comună se bazează exclusiv pe interese personale și de grup, nicidecum pe diferențele doctrinelor politice pe care declară că 
le-ar susține. Ne acuzăm unii pe alții de îndoctrinare. Spre deosebire de pretinsa îndoctrinare politică din vremea regimului 
totalitar ceaușist, azi suntem victimele unui soi veritabil de îndoctrinare, obținut prin tehnicile manipulatorii ale unor 
profesioniști, prin aceasta urmărindu-se dezbinarea generală a societății, în detrimentul populației și al statului, care se 
șubrezește pe zi ce trece. Asistăm, lipsiți de reacție, la escaladarea unui fundamentalism agresiv. 

Supunem atenției acest subiect cu prilejul marcării, la 20 decembrie, a  Zilei Internaționale a Solidarității Umane, dată 
instituită în anul 2005 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, ca urmare a necesității cardinale pentru 
omenire, în intenția declarată de orientare a întregii societăți pe calea dezvoltării durabile. Distragerea atenției de la problemele 
reale pe care le traversează țara în această perioadă, îi determină pe majoritatea celor ce-și alimentează conștiința din 
informațiile mass-media să piardă din vedere un lucru, care ține de menirea omului: munca. Munca onestă, izvorâtoare de 
belșug. Asta era și opinia marelui savant și patriot român, Nicolae Iorga, din a cărui operă cităm: „Țara noastră are, înainte de 
toate, o datorie: aceea de a munci. Munca, adevărată și spornică, nu se poate face decât prin solidaritate națională”.  Am ajuns, 
din păcate, tributarii unei stări de comportament străin tradițiilor sănătoase românești, cu o mentalitate contorsionată de către 
specialiștii în manevrarea maselor. E timpul să ne trezim, căci natura ne-a luat-o înainte, având în vedere semnalarea unor 
cazuri multiple de împăcare a speciilor. În timp ce numeroase sălbăticiuni conviețuiesc într-o incredibilă simbioză, noi, 
oamenii, suntem porniți a ne sfâșia unii pe alții. Avem, în calitate de ființe civilizate, norme juridice, pe care, dacă le aplicăm 
corect, ne putem îmbunătăți viața. Și în plan european beneficiem de aceleași oportunități, ce se regăsesc în codurile 
românești: „Conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea Europeană se bazează pe valorile individuale și 
universale ale demnității umane, ale libertății și ale solidarității; are la bază principiul democrației și principiul statului de 
drept. Pune persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu al libertății , securității și justiției. 

Uniunea contribuie la apărarea și dezvoltarea acestor valori comune în respectul diversității culturilor și al tradiției 
popoarelor Europei, ca și al identității naționale a statelor membre și al organizării puterilor publice ale acestora la nivel 
național, regional și local“. Am citat din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Dar, se pare că nici la vârful 
conducerii colective a Uniunii Europene, armonia dorită și clamată nu este deplină. Proba este evidentă, dacă avem în vedere 
primul divorț survenit în marea familie europeană: Brexitul. În context, se poate explica și crearea Corpului european de 
solidaritate, din ale cărui principii de activitate enumerăm: împărtășirea valorilor solidarității, respectul față de demnitatea 
umană și drepturile omului, promovarea unei societăți echitabile, bazate pe pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, 
solidaritate și egalitate. 

Deputat 
Mihai Niță 

*** 
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30 ani de la Revoluția din Decembrie 1989 
Domnule preşedinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Pe 16 decembrie am votat alături de colegii deputați și senatori din Parlamentul României, Declarația Parlamentului 

României consacrată marcării a 30 de ani de la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 
Aniversarea a 30 de ani de la Revoluție este un moment important și sperăm să putem cunoaște și înțelege mai bine 

acum ce s-a întâmplat la finalul brutal al unei perioade istorice în care românii au fost privați de drepturi și care ne-a lăsat cu o 
apreciere profundă față de importanța valorilor de libertate și democrație în existența și evoluția unei societăți. 

Anul 1989 a marcat căderea regimurilor comuniste în țările Europei Centrale și de Est, însă, din păcate, România a fost 
singura țară în care trecerea de la totalitarism la democrație s-a făcut prin violență, iar între 16 și 25 decembrie manifestațiile 
anticomunism s-au soldat cu peste o mie de morți și peste trei mii de răniți. 

Revoluția a reprezentat dorința de libertate a poporului român, de a ne alătura statelor democrate din lume și de a 
redeveni o societate în care se respectă drepturile și libertățile tuturor oamenilor. Profit de această ocazie pentru a-mi exprima 
respectul și recunoștința față de toți cei care au luptat și și-au dat viața în timpul Revoluției din Decembrie 1989 și îmi exprim 
dorința și necesitatea de a-i trage la răspundere pe toți cei care au fost vinovați de decesul a peste o mie de oameni din acele 
zile. Susțin ideea de a continua demersurile celor care au luptat pentru un stat democratic și de aceea trebuie zilnic să depunem 
eforturi pentru a consolida democrația și statul de drept, de a ne asigura asupra respectării drepturilor și libertăților oamenilor, 
de a face legi care să vină în sprijinul poporului român și de a ne alinia tuturor inițiativelor europene și mondiale care au la 
bază valori comune universale.  

Doar printr-o astfel de abordare putem spune că îi onorăm pe eroii noștri și în același timp că le asigurăm un viitor 
generațiilor următoare. 

Vă mulţumesc!                Deputat 
Liviu-Ioan Balint 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate  
Maghiare din România 

 
 Declarații 

 
Declarație politică 

 

În aceste zile trăim emoția unor evenimente care au marcat profund România, acele zile din decembrie 1989 ne-au 
adus libertate și multe oportunități. În urmă cu 30 de ani, o dată cu căderea regimului comunist, se scria o nouă filă de istorie. 
Era un nou început pentru țara noastră.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
În același timp revoluția din 1989 a însemnat și punctul culminant al solidarității dintre români și maghiari, ei au luptat 

și au murit împreună pentru ca noi să fim liberi. 
Știm cu toții că, în statele totalitare, memoria istorică a unei națiuni se construiește prin metode de propagandă și îndoctrinare.  

Astăzi, în contextul democratizării postdecembriste, aceeași memorie istorică, se construiește prin mijloacele mass-
media și prin discurs public, ambele elemente , de altfel, semnificative în formarea identității noastre colective sau ca indivizi– 
fie că suntem români sau maghiari.  

În acest context, este inacceptabil, ca un jurnalist și editorialist foarte cunoscut să publice un articol în care - în 
încercarea sa deplorabilă de a defăima integritatea, curajul și rolul revoluționar al pastorului reformat László Tőkés - să citeze 
memoriile unui fost șef de promoție al Școlii de ofițeri de Securitate, A. I. Rogojan, șef de cabinet al ultimului conducător al 
Departamentului Securității Statului ( DSS),generalul Iulian Vlad, respectiv ale fostului șef-adjunct al Securității Timișoara, 
Radu Tinu.  

Este intolerabil ca un formator de opinie cu pretenții să își argumenteze opiniile manipulatorii cu declarații ale unor 
foști securiști, care, în urmă cu 30 de ani, făceau parte din grupul de apropiați ai dictatorului Ceaușescu, din conducerea 
structurilor care ordonau  ca membrii grupului de credincioși  adunați în casa pastorului László Tőkés să fie ridicați cu forța și 
duși la securitate, bătuți cu bestialitate, iar, câteva ore mai târziu, în „duminica sângeroasă” din 17 decembrie 1989, să se 
deschidă focul împotriva manifestanților anticomuniști din Timișoara.  

Mai mult  decât atât, argumentele manipulatorii au fost reluate într-un interviu dat de un așa-zis consultant  politic, 
care a ”perfecționat” defăimarea, afirmând că în acele zile din decembrie a existat un plan secret de alipire a Transilvaniei la 
Ungaria. Este inadmisibil ca la 30 de ani de la revoluție astfel de bazaconii să perpetueze ideile național-comunismului 
promovat de Ceaușescu, iar în contextul evocării acelor evenimente comunitatea maghiară să fie prezentată ca inamicul public 
numărul 1 al României, pe când, în realitate, maghiarii au luptat alături de români pentru libertate în 1989. Fără dubiu, astfel 
de abordări, chiar și doar la nivel publicistic, reprezintă o insultă gravă la adresa sacrificiului și memoriei morților și răniților, a 
fiecărui om de  bună-credință care a participat la manifestațiile anti-ceaușiste din acele zile! 

Iar dacă noi, generația ”salvată” de eroismul acelor oameni, nu ne-am poziționa nici după 30 de ani cu norme etice și 
morale intangibile față de astfel de derapaje, față de o asemenea disociere a discursului public de adevărul documentelor 
istorice, ar însemna, fără nici un dubiu, ca în acești 30 de ani chiar ne-am învârtit în cerc! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Național-comunismul epocii de aur trebuie depășit, comunitatea maghiară nu este dușmanul României, din contră în 

1989 a contribuit în mod semnificativ la răsturnarea regimului ceaușist, români și maghiari am pornit împreună pe drumul 
libertății. 

Deputat 
Csoma Botond 

*** 
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Revoluția din decembrie 1989 
 

În declarația politică de astăzi doresc să restabilesc un adevăr istoric, insuficient amintit de vorbitorii de la această 
tribună din 16 decembrie, cu ocazia celebrării a 30 de ani de Revoluția din Decembrie 1989.  

Aș începe cu domnului Tőkés László și cu ceea ce s-a întâmplat în fața parohiei Reformate din Piața Maria. Indiferent 
de ceea ce credem astăzi despre persoana Tőkés László, rolul său în declanșarea șirului de evenimente este incontestabil. 
Acolo în piață ne-am adunat peste 100 de oameni de diferite naționalități, diferite confesiuni și provenind din diferite pături 
sociale. Afirm cu toată responsabilitatea că încercarea disperată de a ne împotrivi unei decizii a regimului de-atunci a declanșat 
avalanșa de revolte care s-a răspândit în întreaga țară. Îndrăzneala de a rezista a dezvăluit parcă setea de libertate la care mulți 
râvneau, dar în secret.  

După 30 de ani nu mai este la modă ca meritul pastorului Tőkés László să fie recunoscut. Tot în această categorie de 
uitare se încadrează și experiențele studenților care în seara zilei de 17 decembrie au fost arestați pe străzile Timișoarei, au fost 
încarcerați în celule laolaltă cu deținuții de drept comun și au primit în timp record de la justiția vremii pedepse între 5 și 7 ani 
de închisoare cu executare. Abia în seara zilei de 20 decembrie au fost eliberați, transportați cu dubele de la închisoare și 
împrăștiați literalmente în diverse cartiere ale orașului. 

În 17 decembrie, în jurul orei 17, un profesor de muzică de etnie maghiară a început să cânte Deșteaptă-te, române în 
Piața Unirii din Timișoara. Acela a fost momentul în care s-a auzit pentru prima dată cântecul de ridicare împotriva opresiunii 
și care a devenit mai târziu imnul României. În acea seară, profesorul de muzică a dispărut și nici până astăzi familia nu a aflat 
ce s-a întâmplat cu el. Tot în 17 decembrie 1989, în jurul orei 20, complexul studențesc a fost înconjurat de TAB-uri și soldați 
care, la comanda superiorilor, au tras în tot ce mișca. Așa a fost împușcat colegul meu Ovidiu Munteanu, care cu ajutorul unui 
student arab a ajuns la Spitalul Județean. De atunci, asemenea profesorului de muzică, nu se știe nimic despre soarta 
rămășițelor acestuia. 

În 18 decembrie noi, studenții, am fost evacuați din Timișoara, încolonați și conduși spre gară de civili înarmați. Eu, 
personal, m-am dus acasă, la Sibiu, unde focul aprins în fața casei parohiale reformate din Timișoara, prinzând putere, se 
răspândea cu viteză. Doresc să închei declarația mea de astăzi cu două concluzii:  

Pentru justiția română este o rușine greu de exprimat ca timp de trei decenii să nu fi fost în stare să condamne vinovații 
acelor momente în care au murit peste 1000 de oameni, iar peste 3000 au fost răniți, unii mutilați pe viață. 

Despre acele zile aș vrea să subliniez spiritul solidarității care s-a născut între noi, cei prezenți la evenimente, căldura 
cu care săream unii în ajutorul celorlalți, uneori ignorând pericolele reale la care ne expuneam. Și ceea ce este deosebit de 
important este faptul că pornirea era firească, fără nicio așteptare de recunoaștere a vreunor merite, la medalii sau recompense 
materiale. Aș dori ca și azi să putem fi animați de același spirit, generos și altruist, să redevenim într-un cuvânt umani. 

 

Deputat 
Benedek Zacharie 

*** 
La 30 de ani de la Revoluţie 

 

Au trecut 30 de ani, ani de speranţă, ani cu aşteptări, ani în care am fi putut realiza atâtea.  
 Cred că am uitat toate aşteptările tinerilor de atunci, care au ieşit pe stradă cu speranţa unei zile bune, unei vieţi mai 
liniştite. Am sperat şi noi, la rândul nostru, că multe se vor schimba, că vom avea realizări şi ne vom ridica la un nivel la care 
numai speram. E drept că în 30 de ani am avut realizări, lucruri evidente, despre care trebuie să vorbim, însă am mai rămas 
multe de făcut. Şi nu înţeleg cum de unele lucruri nu reuşim să le facem, chiar dacă le doream şi speram la ele. 
 Încă nu avem drumuri europene, încă ne luptăm cu o birocraţie excesivă, încă deciziile la diverse nivele pot fi 
influenţate în mod subiectiv, încă ne luptăm cu lipsa de răspundere a funcţionarilor, încă avem un sistem de sănătate bolnav şi 
cu neajunsuri care adesea îşi sacrifică pacienţii, încă aveam o justiţie care adesea este pusă la îndoială.  

Aşa că avem multe de făcut şi sper că în sfârşit vom avea responsabilitatea de a face ceea ce trebuie. Şi clasa politică 
va avea maturitatea necesară de e recunoaşte fără pic de ipocrizie problemele şi sarcinile reale şi va acţiona în acest sens. 

Sper că spiritul şi idealul Revoluţiei să ne maturizeze şi la 30 de ani, într-un final să fim mai responsabili pentru ei, 
pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.         Deputat 

Ambrus Izabella 
*** 
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 Întrebare 

 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
            

Scoaterea din funcțiune a cursei de tren de pe ruta Satu Mare-Șărmășag, respectiv Jibou-Satu Mare 
Stimată domnule ministru, 
Vă aduc la cunoștință o problemă ridicată de cetățeni din comuna Acâș, alături de conducerea Primăriei din localitate, și 

anume scoaterea din funcțiune a cursei de tren de pe ruta Satu Mare-Șărmășag, respectiv Jibou-Satu Mare, în condițiile în care 
foarte mulți navetiști și elevi depindeau de acest tren pentru a ajunge la locurile de muncă sau la unitățile de învățământ. 

Această măsură a afectat grav foarte multe persoane, având în vedere că sunt navetiști și elevi care călătoresc pe ruta 
respectivă care face legăturile cu orașele Carei, Tășnad și Șărmășag. Totodată, trenurile pe relația Șărmășag-Carei nu circulă în 
zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătorile legale. 

În aceste condiții, vă rog doamnă ministru, să îmi comunicați următoarele: 
Întrebări: 
1. Care este situația actuală a rutelor feroviare Satu Mare-Șărmășag, respectiv Jibou-Satu Mare?  
2. Care considerați că sunt soluțiile viabile pentru aceste rute feroviare? 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat 
Loránd Magyar 

*** 
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Grupul parlamentar al Minorităților Naționale 

 
 
 Declarații politice 

Vizita oficială în România a unei delegaţii a Grupului parlamentar de prietenie 
cu România din Duma de Stat a Federației Ruse 

Doamnelor și domnilor,  
Stimați colegi,  
La invitația domnului deputat Andrian Ampleev, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Federația Rusă din 

Camera Deputaților, în perioada 9-11 decembrie 2019, a avut loc vizita în România a unei delegații a Grupului parlamentar 
omolog din Duma de Stat a Federației Ruse, condusă de domnul deputat Dmitri Islamov, președintele grupului.  

Întrevederile dintre demnitarii români și parlamentarii ruși și-au propus reluarea dialogului bilateral dintre cele două 
foruri legislative și evidențierea rolului deosebit și a disponibilității comune a membrilor celor două Grupuri de prietenie, în 
aprofundarea, prin diplomația parlamentară, a legăturilor dintre cele două țări.  

Delegația rusă a reunit reprezentanți ai diferitelor fracțiuni politice din Rusia, având următoarea componență: domnul 
deputat Dmitrii Islamov, președintele Grupului de prietenie cu România din Duma de Stat a Federației Ruse și vicepreşedintele 
Comitetului Dumei de Stat pentru energie, doamna deputat Olga Alimova, membru al Comitetului Dumei de Stat pentru 
transport și construcții, domnul deputat Serghei Kriucek, membru al Comitetului pentru resurse naturale, proprietăți și relații 
funciare și domnul deputat Anton Morozov, membru al Comitetului pentru Afaceri Externe din cadrul Dumei de Stat a Rusiei.  

Programul vizitei a cuprins, la nivel parlamentar, întrevederi cu domnul deputat Andrian Ampleev, președintele 
Grupului parlamentar de prietenie cu Federația Rusă din Camera Deputaților, și cu alți membri ai Grupului de prietenie, cu 
doamna deputat Carmen Mihălcescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților și cu doamna deputat Rozália-Ibolya Biró, 
preşedintele Comisiei pentru politică externă.  

La nivel guvernamental, delegația a fost primită de doamna Adriana Stănescu, director general al Departamentului 
pentru Relaţii cu Vecinătatea Estică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României.  

Cu ocazia schimburilor de opinii dintre membrii delegației ruse și interlocutorii români au fost examinate probleme 
legate de reconsolidarea încrederii reciproce, premisă esențială pentru a putea reveni la substanță și normalitate în actualul 
context sinuos al relațiilor româno-ruse. În acest sens, restabilirea punților de comunicare interparlamentare se dorește a fi 
realizată prin fructificarea canalelor instituționalizate de dialog, într-o construcție pas cu pas, cu evitarea de abordări 
unilaterale și conjuncturale.  

Un punct important de pe agenda discuțiilor dintre cele două părți a fost perspectiva colaborării economice bilaterale. S-
a evidențiat activitatea susținută din ultimii ani în ceea ce privește schimburile comerciale româno-ruse, ambele părți 
exprimându-și dorința intensificării legăturilor economice, cultural-umanitare, dar și în alte domenii de interes comun, ce cer o 
abordare pragmatică, fundamentată pe respectul dreptului internațional și al intereselor naționale legitime, punând accent pe 
construirea unor stimulente pozitive și viziuni similare.  

În programul vizitei oficiale a fost inclusă și deplasarea în județul Prahova, unde membrii delegației ruse au vizitat o 
serie de obiective de interes istoric, cultural și turistic: Castelul Peleș și Muzeul Național Peleș, Castelul Cantacuzino, dar și 
Muzeul Casa Ceaușescu-Vila Primăverii și Centrul Rus de Știință și Cultură din capitală.  Pe parcursul întrevederilor avute cu 
reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din România a fost trecută în revistă activitatea culturală a organizației, 
desfășurată cu sprijinul nemijlocit al statului român în vederea păstrării, pe teritoriul României, a setului de valori culturale, 
lingvistice și spirituale ale etnicilor ruși lipoveni.  

În cadrul convorbirilor dintre cele două părți s-a menționat faptul că vizita în România a delegației parlamentare ruse 
demonstrează dorința comună de relansare a relațiilor bilaterale româno-ruse și de susținere a unor proiecte strategice, de 
consens și interes reciproc. În acest sens, respectarea principiilor și normelor fundamentale ale dreptului internațional este 
esențială pentru instaurarea unui dialog productiv, pe baze de egalitate, între cele două state, dialog ce, sperăm, va fi încurajat 
pe viitor de un context socio-politic evolutiv favorabil, lipsit de clișee diplomatice.  

Deputat 
Andrian Ampleev 

*** 
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„140 ani de relații bilaterale dintre România și Italia”, 
Onorată audiență, 
În data de 26 decembrie 1879, România, care își proclamase independența cu doi ani mai înainte, semna Acordul de 

colaborare cu Italia, al doilea ca vechime din seria de tratate care vor consemna relațiile diplomatice bilaterale ale statului 
nostru. Acest Acord de colaborare a evoluat de-a lungul timpului și la 17 aprilie 1997 la Roma miniștrii de externe ai ambelor 
țări au semnat Declaraţia comună a miniştrilor afacerilor externe ai României şi Italiei privind Parteneriatul Strategic româno-
italian. Acest Parteneriat Strategic se va dezvolta și la 9 ianuarie 2008, la Bucureşti, a fost semnată Declaraţia Comună a 
miniştrilor afacerilor externe ai României şi Republicii Italiene privind Parteneriatul Strategic Consolidat româno – italian, 
care constituie cadrul fundamental al dezvoltării relației bilaterale. 

Înainte de a vorbi despre însemnătatea relațiilor bilaterale, este necesar să dăm repere istorice. Primul pas a fost făcut la 
data de 3 mai 1873, când s-a deschis prima agenție diplomatică română la Roma. Șase ani mai târziu, această agenție a devenit 
reprezentanță diplomatică. La 6 decembrie 1879 Italia a recunoscut independența României și l-a numit pe contele Giuseppe 
Tornielli-Brusati di Vergano în calitate de Trimis extraordinar și ministru plenipotențiar la București. La 15 februarie 1890, 
România l-a numit pe Nicolae Kretzulescu ca Trimis extraordinar și ministru plenipotențiar la Roma. 

Evident, raporturile politico-diplomatice româno-italiene în cursul secolului al XX-lea au fost condiționate de alianțele 
în care s-au aflat cele două țări, de politica internațională și de obiectivele celor două guverne, dar trebuie remarcat că, în ciuda 
diferenței de sisteme politice după cel de-Al Doilea Război Mondial, a apartenenței la două blocuri aflate pe poziții divergente, 
România și Italia au reușit să găsească puncte de comun interes, grație rădăcinilor comune. 

La 9 martie 1964 guvernele României și Italiei au adoptat decizia de a ridica respectivele misiuni diplomatice de la 
București și de la Roma la rang de Ambasadă. 

După căderea regimului dictatorial din România au intervenit schimbări majore, în sensul că etnicii italieni din țara 
noastră au început să se regrupeze, formând comunități la nivelul întregii țări. Au fost reluate legăturile cu țara mamă, iar, mai 
târziu, minoritatea italiană a primit dreptul de a fi reprezentată în Parlamentul României, o schimbare legislativă care a 
contribuit la consolidarea relațiilor bilaterale.  

Un nou Tratat de Prietenie și Colaborare a fost astfel semnat la București la 23 iulie 1991, iar excelentele relații 
bilaterale au fost marcate de semnarea Declarațiilor privind Parteneriatul Strategic respectiv Parteneriatul Strategic Consolidat. 

Parteneriatul Strategic Consolidat prevede consolidarea relațiilor bilaterale în domeniile: politic, securităţii şi apărării, 
economic, energie, mediu, agricultură, justiţie şi afaceri interne, sănătate, cultură şi educație, muncă şi domeniul social. 

Acest Parteneriat a reprezentat cadrul atât pentru un dialog politic intens, concretizat prin vizite și discuții la cel mai 
înalt nivel, cât și pentru o colaborare economică înfloritoare, Italia fiind unul dintre principalii parteneri comerciali ai 

României atât prin prisma schimburilor comerciale, cât şi prin cea a investiţiilor efectuate. 
În prezent, Italia ocupă locul 2 în topul partenerilor comerciali ai României (după Germania) și locul 5 în topul 

investitorilor străini din punct de vedere al capitalului investit, cu o valoare de aproximativ 2,55 miliarde de euro. Este un lucru 
pozitiv dar sunt convins că mai este loc de creștere. 

Relaţiile culturale și științifice sunt de asemenea la un nivel ridicat. Ele se desfăşoară în baza Acordului de colaborare 
culturală şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene, semnat la Bucureşti pe 21 octombrie 2003. 

Prezența culturală instituțională română în Italia este reprezentată în primul rând de Accademia di Romania în Roma și 
de Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția¸amândouă fondate în perioada interbelică. La București 
funcționează Institutul Italian de Cultură care promovează, în strânsă cooperare cu Ambasada Italiei în România, relațiile 
culturale între cele două țări în diferite domenii, Aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană a impulsionat și mai 
mult relațiile bilaterale, de asta într-un cadru nou, care favorizează și mai mult cooperarea și dezvoltarea relațiilor bilaterale. 
Un prim efect a fost accesul mai facil al companiilor italiene pe piața internă din România, respectiv accesul fără restricții al 
cetățenilor români în Italia. Ajungem astfel la ceea ce constituie nucleul Parteneriatului Strategic Consolidat și anume oamenii 
și legăturile interumane fără de care nimic nu poate dura. 

La început am avut migrația italienilor pe teritoriul României. Începuturile minorităţii italiene pe teritoriul României 
datează cu mult înainte de fenomenul migraţiei în masă consemnate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Fie că au fost 
misionari, fie prelaţi, fie comercianţi, fie agricultori, fie lucrători forestieri italienii au venit aici unul câte unul încă din cele 
mai vechi timpuri, mai ales la porturile de la Dunărea şi Marea Neagră. S-a format, astfel, o comunitate care a cunoscut o 
expansiune deosebită la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX, atunci când România a reprezentat destinaţia preferată a 
italienilor goniţi din ţara lor de sărăcia accentuată şi de conflictele social-politice interne. 
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Odată cu Revoluția din 1989 pentru cetățenii români a apărut oportunitatea de a pleca în afara granițelor țării către alte 
state europene. Am asistat astfel la un fenomen similar migrației italienilor în România. Din motive economice un număr mare 
de cetățeni români au plecat în afara granițelor țării în căutare de noi oportunități, foarte mulți stabilindu-se în Italia. Pe măsură 
ce timpul trece numeroși români plecați inițial pentru a găsi un loc de muncă se „înrădăcinează” în Italia și vedem totodată 
apariţia unor generaţii de copii născuţi în cadrul acestor comunităţi din Italia. 

Dacă asemănările sunt importante, deosebirile de asemenea contează. Marea diferență față de momentul venirii etnicilor 
italieni pe teritoriul României și acela al plecării cetățenilor români în Italia este dat de existența Uniunii Europene și a cadrul 
pe care aceasta îl crează. 

Românii din Italia au un statut de cetățeni al UE cu drepturile şi obligaţiile aferente, cu o mobilitate ridicată determinată 
de acest statut şi de proximitatea geografică cu alte state europene. Totodată relația de parteneriat aprofundat dintre Italia și 
România are un impact pozitiv asupra statului lor. Potrivit ultimelor date furnizate de autoritățile italiene, la începutul anului 
2019, comunitatea română din Italia era cea mai numeroasă comunitate de stranieri, de peste 1,2 milioane de cetățeni. 

Așa cum spuneam, minoritatea italiană din țara noastră reprezintă un liant de colaborare dintre cele două țări. Am simțit 
această stare de fapt și în octombrie 2018, când am făcut parte din delegația care l-a însoțit pe președintele Klaus Iohannis în 
vizita de stat întreprinsă în Republica Italiană. Am fost foarte bine primiți și apreciați și m-am bucurat să văd că se pune 
accentul pe comunitatea istorică italiană din România, un punct forte în relațiile bilaterale româno-italiene. 

Dialogul politic substanțial la cel mai înalt nivel a continuat cu intensitate și în acest an cu prilejul deținerii de către 
România a Președinției Consiliului Uniunii Europene. A fost încă odată un prilej pentru a reliefa unitatea de valori și percepția 
comună asupra provocărilor europene. 

Pe această linie a legăturilor bilaterale la cel mai înalt nivel, aș menționa una dintre cele mai recente întrevederi, din 3 
mai 2019, a președintelui României domnul Klaus Iohannis, cu Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, 
domnul Giuseppe Conte, în marja participării la conferința „The State of The Union”, organizată de Institutul Universitar 
European din Florența, Republica Italiană. Cu acest prilej a fost reconfirmată viziunea europeană comună, relația bilaterală 
excelentă dintre cele două state subliniindu-se totodată consolidarea relaţiilor economice între cele două state. Nu se poate 
decât să mă bucure că s-a reafirmat importanța minorității în menținerea strânsei prietenii, o prietenie despre care sunt sigur că 
va dăinui, indifferent de împrejurările politice interne și internaționale. 

Italia și România sunt împreună în Europa! Istoria și viziunea comună asupra provocărilor viitorului nu fac altceva decât 
să reconfirma relația noastră specială care va dăinui în viitor.  

Viva l’Italia! Viva la Romania!    
Deputat 

Andi Gabriel Grosaru 
*** 

 

Declaraţie politică 
Stimați colegi, 
În fiecare an, pe 18 decembrie, noi, comunitățile etnice din România  sărbătorim „Ziua minorităţilor naţionale”.   
Acum 27 de ani, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, primul document internaţional care oferă o garanţie a respectării 
drepturilor minorităţilor în cadrul general de apărare a drepturilor omului, declaraţie la care au aderat o mare parte de state din 
toată lumea. 

Minorităţile etnice au reprezentat întotdeauna un procent semnificativ din populaţia României, de aceea cunoaşterea 
istoriei acestor minorităţi evidențiază contribuţia adusă de acestea la dezvoltarea culturală şi materială a țării.  

Guvernul României sprijină și susține organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale prin finanțarea de 
proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței. 

Cu această ocazie urez un călduros „La mulţi ani” -  tuturor minorităţilor din România și mult succes în activitățile pe 
care le întreprind! 

Deputat 
Victoria Longher 

*** 
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Discurs Şedinţă Solemnă 
 
Domnule președinte al României, Klaus Iohannis, 
Domnule președinte Emil Constantinescu,  
Domnule președinte Traian Băsescu,  
Alteța Voastră Regală, Custode al Coroanei României,  
Domnilor președinți ai Senatului și Camerei Deputaților, 
Domnule prim-Ministru, 
Doamnelor și domnilor Miniștri, 
Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 
Doamnelor și domnilor ambasadori, 
Inalți Reprezentanți ai Cultelor Religioase, 
Onorați invitați, 
Doamnelor și domnilor, 
Sărbătorim astăzi 30 de ani de la Revoluția Română din 1989, un eveniment extraordinar din istoria națiunii române. 

Aceasta a pus capăt unui regim criminal, național-comunismul, care ne-a distrus țara de-a lungul a 45 de ani. În timpul acestui 
regim odios au fost omorâți mii de oameni, zeci de mii au trecut prin închisori fiind torturați, alții au fost deportați, goniți din 
țară, eliminați din viața publică, li s-au distrus carierele, iar întreaga națiune a fost înfometată și ținută în frig și în întuneric. 

Prin voința și efortul tuturor cetățenilor României, indiferent de apartenența lor socială, etnică sau religioasă, Revoluția 
Română declanșată la Timișoara si desăvârșită la București a învins și a deschis calea spre democrație. În consecință, astăzi 
avem motive de sărbătoare și de bucurie. 

Totodată însă avem motive de durere, de tristețe, de a-i plânge pe cei căzuți în timpul revoluției. Dacă în celelalte state 
est-europene regimurile comuniste au căzut în urma unor manifestații pașnice, la noi au fost uciși peste 1000 de concetățeni, 
iar alții au fost răniți sau întemnițați. 

Astăzi îi comemorăm pe eroi și ne exprimăm respectul și recunoștința pentru sacrificiul lor. Fără ei astăzi nu ne-am fi 
aflat aici și nu am fi avut o democrație în România. Tocmai de aceea societatea românească le datorează totul, dar din păcate 
nu a răspuns unei întrebări fundamentale: Cine i-a ucis pe acești eroi? 

Toate cuvintele frumoase nu valorează nimic dacă nu suntem capabili să spunem părinților, fraților, soților, copiilor 
eroilor cine sunt vinovații! 

Este o mare rușine pentru justiția din țara noastră că nu a reușit să stabilească cum s-au petrecut faptele, nu a stabilit 
vinovățiile și nu i-a pedepsit pe criminali. Îmi exprim speranța că totuși se va achita de aceste responsabilități măcar acum în 
ceasul al 12-lea. 

Nouă, beneficiarilor unei societăți libere și democratice, ne revine obligația de a duce mai departe îndeplinirea 
dezideratelor Revoluției: o viată cât mai bună și prosperă pentru toți cetățenii României, dusă în pace și cu împlinirea 
aspirațiilor fiecăruia, asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, democrației și statului de drept, continuarea integrării în 
Uniunea Europeana și o prezență cât mai importantă în NATO. 

Noi, membrii Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale ne considerăm responsabili pentru îndeplinirea acestora și 
suntem solidari cu toți cei care doresc desăvârșirea obiectivelor Revoluției Române. Împlinirii acestor idealuri le vom dedica 
întotdeauna eforturile noastre. 

Așa sa ne ajute Dumnezeu! 
Deputat 

Ovidiu Ganţ 
*** 

 

 
 


