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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea  februarie – iunie 2020 

 
(Situaţia cuprinde datele la 15.05.2020) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1636 
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 1367 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 269 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 69 

114 

– votate  
 

112   
             din care: - înaintate la Senat      42 
                            - în procedura de promulgare 33 
                            - promulgate* 33 
                            - respinse definitiv 4 
                            - în mediere 1 
                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 1522 

a) pe ordinea de zi 578 

b) la comisii  
 

918 

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 

7 

3) Desesizări 4 
4) Retrase de inițiatori 2 
5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 31 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 31 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii 0 

 
 

    Cele 112 iniţiative legislative votate privesc: 
                         36 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                            din care: 
                                   17 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                        3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   16 proiecte de legi 
                              76 propuneri legislative 
                             din care 
 
 * În anul 2020 au fost promulgate 54 de legi, dintre care 21 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 

anterioare. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflatepe ordinea de zi  
a Camerei Deputaților 

 
 
 

Şedinţa online din ziua de miercuri, 13 mai 2020 

 
 
 
 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          10               

19        

   - votate 
 

17 

                      - la Senat 
 

7 

                           - la promulgare 
 

9 

                 - respinse definitive 
 

1 

Retrimise la comisii 
 

                        2 

 
 
 
ives r  ▪ Cele 17 iniţiative legislative votate privesc: 
                        8 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                             din care: 
                                   3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului  
                                  1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  4 proiecte de legi 
                        9 propuneri legislative 
c: 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 11 – 15 mai 2020 

 
 

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

1.  PL-x 243/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru 
organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ  
 

2.  PL-x 158/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în 
situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ  
 

3.  PL-x 178/2020 - Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de 
unităţile de cult  
 

4.  PL-x 536/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului         nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 
52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile 
profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar 
 

5.  PL-x 144/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi 
gradaţilor profesionişti 
 

6.  PL-x 642/2019 – Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006 și pentru completarea anexei nr.5C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 
 

7.  PL-x 521/2019 - Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon  
 

8.  PL-x 22/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 privind siguranţa 
feroviară  
 

9.  PL-x 251/2020 - Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19 
 

 
 

 
II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  Pl-x 121/2020 – Proiect de Lege pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 

2.  Pl-x 124/2020 - Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale  
Se comunică respingerea 
 

3.  PL-x 137/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea 
infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 
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4.  PL-x 125/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la Bucureşti  
 

5.  Pl-x 123/2020 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
 Se comunică respingerea 
 

6.  Pl-x 120/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea art. 260 alin.(1) lit. d) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 
 

7.  PL-x 139/2020 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
agricultura durabilă şi dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafüred, la 12 octombrie 2017 și semnat de România la 
aceeași dată, la Convenţia - cadru privind protecția şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 
mai 2003 
 
 

 III. Proiecte de legi pentru care procedura a încetat: 
 

1. PL-x 384/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în 
România nr.466/2004  
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

 
( la data de 14 mai 2020 ) 

 

I.  În perioada  11-14 mai 2020  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte. 
 Comisiile permanente au depus 67 avize. 
Cele 18 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare      14 
 rapoarte de respingere    4 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                   6 
  Ordonanțe ale Guvernului                                    2 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:               10                                             

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 886 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 80 pentru raport 

suplimentar.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  2410 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2017 

În anul 

2018 

 

În anul 

2019 

 

În anul 

2020 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
648 751 461 169 

 rapoarte suplimentare 
115 67 68 16 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 23 6 

TOTAL 818 849 552 191 
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A N E X A  

Proiecte de legi și propuneri legislative 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care  

au fost depuse rapoarte în perioada  11 - 14 mai 2020 
 

I. Comisia pentru industrii şi servicii  
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru 
stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii 

128parlam 
aprobat de 

Senat 
12.05.2020 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente 
(169/R din 

14.05.2020) 
 
II. Comisia pentru transporturi și infrastructură  

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
 
PLx 22/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 

a Guvernului nr.73/2019 privind siguranţa feroviară 

Guvern, 
aprobat de 

Senat 
05.05.2020 

Raport de 
adoptare 
(155/R din 

11.05.2020) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 103/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic 
-raport comun cu comisia pentru administrație 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
12.05.2020 

Raport de 
adoptare 

(167/R din 
13.05.2020) 

2. PLx 96/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general 
agricol din România runda 2020 
-raport comun cu comisia pentru administrație 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
12.05.2020 

Raport de 
adoptare 

(168/R din 
13.05.2020) 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx 356/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 

73 parlam, 
respinsă de 

Senat 

12.09.2018 
07.10.2019 
18.02.2020 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(156/R din 
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bărbaţi 
 -raport comun cu comisia pentru muncă, comisia 
pentru egalitatea de șanse și comisia juridică 

12.05.2020) 

 
V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 103/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic 
-raport comun cu comisia pentru agricultură 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
05.05.2020 

Raport de 
adoptare 

(167/R din 
13.05.2020) 

2. PLx 96/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general 
agricol din România runda 2020 
-raport comun cu comisia pentru agricultură 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
05.05.2020 

Raport de 
adoptare 

(168/R din 
13.05.2020) 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.356/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi 
 -raport comun cu comisia pentru drepturile omului, 
comisia pentru egalitatea de șanse și comisia juridică 

73 parlam, 
respinsă de 

Senat 
28.04.2020 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(156/R din 

12.05.2020) 

 
VII. Comisia pentru sănătate și familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.211/2020 
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie 
ca “Ziua naţională a copilului prematur din România 

30 parlam. 
adoptat de 

Senat 
11.05.2020 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(154/R din 

11.05.2020) 
 
VIII. Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.126/2020 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.70 şi art.94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011 

 
1 deputat 

 
12.05.2020 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(158/R din 

12.05.2020) 
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2. PLx.239/202
0 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru 
buna funcţionare a sistemului de învăţământ 

Guvern 
 

12.05.2020 

Raport de 
adoptare  
(163/R din 

13.05.2020) 

3. Plx.147/2020 
Propunere legislativă pentru completarea Legii educatiei 
nationale nr. 1/2011 

1 senator 
 

12.05.2020 

Raport de 
respingere  
(164/R din 

13.05.2020) 

4. Plx.140/2020 
Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011 

1 senator 
 

12.05.2020 

Raport de 
respingere  
(165/R din 

13.05.2020) 
 
IX. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx.521/201
9 

Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua 
Tratatului de la Trianon 

2 senatori, 
adoptat de 

Senat 
17.12.2019 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(153/R din 

11.05.2020) 

2. Plx.230/2012 
Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al 
Ordonanţei nr.189 din 2000 

2 deputați, 
respinsă de 

Senat 
12.05.2020 

Raport de 
respingere  
(166/R din 

13.05.2020) 

2. Plx.643/2003 Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" 
3 deputați, 
respinsă de 

Senat 
12.05.2020 

Raport de 
suplimentar 

de respingere  
(495/RS4 din 
13.05.2020) 

 
X. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.356/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi 
-raport comun cu comisia pentru drepturile omului, 
comisia pentru muncă și comisia pentru egalitate de 
șanse 

73 parlam, 
respinsă de 

Senat 
02.10.2019 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(156/R din 

12.05.2020) 

2. PLx.178/2020 

Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole 
deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de 
cult 
 

10 dep., 
adoptat de 

Senat 
12.05.2020 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(159/R din 

12.05.2020) 
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3. PLx.243/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în 
perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
12.05.2020 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(160/R din 

12.05.2020) 

4. Plx.121/2020 

Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 
 

42 parlam. 12.05.2020 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(161/R din 

13.05.2020) 

5. Plx.251/2020 

Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Guvern, 

adoptat de 
Senat 

13.05.2020 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(162/R din 

13.05.2020) 
 

XI. Comisia pentru regulament 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PHCD 9/2020 
Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului 
Camerei Deputaților 

deputați 12.05.2020 

Raport de 
adoptare în 

forma 
prezentată  
(157/R din 

12.05.2020) 

 
XII. Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. Plx.356/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi 
 -raport comun cu comisia pentru drepturile omului, 
comisia pentru muncă și comisia juridică 

73 parlam, 
respinsă de 

Senat 

17.09.2019 
07.10.2019 

Raport de 
adoptare cu 

amendamente  
(156/R din 

12.05.2020) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice  
 
 

Economia României poate fi relansată prin investiții susținute în infrastructură! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Suntem conștienți cu toții că economia României trece printr-o perioadă foarte dificilă și că aceasta trebuie să fie 

repornită cât mai rapid, după această perioadă de criză mondială gravă, provocată de pandemia de coronavirus. Însă ca acest 
lucru să fie într-adevăr fezabil, trebuie susținute, în primul rând, investițiile masive în infrastructura mai multor domenii. 

Ținând cont de acest aspect important pentru toate județele României, în calitate de deputat liberal de Alba, mă 
preocupă constant situația județului pe care-l reprezint în Parlamentul României. În acest sens, duc o luptă permanentă ca toate 
proiectele de investiții din Alba să nu rămână doar pe hârtie, ci să fie continuate fără a rămâne prinse în blocaje de tot felul.  

Mai ales acum, când aproape toată economia României a fost practic oprită, am considerat că lupta pentru accelerarea 
investițiilor trebuie și mai mult intensificată de către noi, toți politicienii, sau de către cei care vrem cu adevărat binele acestei 
țări. 

În acest context, cred că anul 2020 trebuie să fie cel mai bun an al investițiilor pentru județul Alba, anul în care cele mai 
importante proiecte mari de infrastructură rutieră din ultimii 20 de ani, vor fi continuate sau demarate în mod susținut.   

Astfel, aceste investiții mari de infrastructură rutieră și feroviară, finanțate de Ministerul Transporturilor, care vor avea 
loc în județul Alba, se referă la următoarele aspecte: asfaltarea a 100 km cu covor asfaltic nou pe DN 74, DN 75 și 
Transalpina, în zona comunei Șugag; continuarea lucrărilor pe autostrada Sebeș-Turda, la loturile 1 și 2; finanțarea studiului de 
fezabilitate și a proiectului tehnic, pentru nodul de autostradă de la Cugir; continuarea lucrărilor la culoarul IV de cale ferată. 
Precizez că valoarea investițiilor făcute de Guvernul liberal pentru proiectele de infrastructură din Alba, menționate mai sus, 
este estimată la circa 250 milioane lei! 

Cred că relansarea economică bazată pe investiţii este varianta cea mai bună pentru economia românească, dar și pentru 
a consolida creșterea economică în următorii ani. De aceea, Guvernul PNL îşi propune să investească în proiecte publice circa 
6% din PIB, în următorii doi ani. 

Din punctul meu de vedere, voi face orice demers, care ține de mine ca parlamentar, pentru ca toate investițiile în 
infrastructura județului Alba să fie nu numai continuate sau demarate în acest an, ci să și fie finalizate, chiar la termenul 
prevăzut în contractele respective. 

 Vă mulțumesc!         Deputat 
 Florin Roman 

*** 
 

Un exercițiu de imaginație, nu de imagine: cum ar fi arătat România 
în vremea pandemiei cu un guvern condus de PSD? 

 

Guvernarea PSD a însemnat un dezastru din punct de vedere economic pentru România! Lipsa investițiilor publice, 
creștere economică anemică, bazată aproape exclusiv pe consum, o absorbție de fonduri europene aproape inexistentă, dar 
multe, foarte multe promisiuni și minciuni. Am avut un deficit de 4,6% la nivelul anului 2019, mult peste criteriul impus de 
Uniune Europeană: 3%. În timpul guvernării PSD, am avut cea mai mare rată de creștere a prețurilor din UE. Cu peste 10% au 
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crescut prețurile gazelor naturale, energiei termice, energiei electrice sau serviciilor de salubritate. Bomboana de pe coliva 
economică a PSD a fost modul în care au tratat mediul privat. Doar în 2019, datoriile guvernului către mediul privat însumau 
peste 10 miliarde de lei. 

Iar PSD insistă să pună bețe-n roate guvernării PNL în continuare. Efortul nostru de a sprijini economia în acest context 
complicat este zădărnicit constant de PSD, care încă mai are majoritatea în Parlament. Din păcate, Guvernul Orban nu se 
luptă  doar cu un virus ucigaș, ci și cu un virus politic numit PSD.  

În urmă cu câteva luni, pemierul PSD de tristă amintire Viorica Dăncilă, stâlcind a mia oară limba română, ne propunea 
să facem un exercițiu de imagine. Eu vă propun un exercițiu de imaginație: cum ar fi arătat România în vremea pandemiei cu 
un guvern condus de Viorica Dăncilă și un minister al Finanțelor dirijat de Orlando Teodorovici? Mai bine să nu ne imaginăm. 
Ar fi fost un dezastru politic și economic, la braț cu un dezastru sanitar.   

Să nu uităm că Teodorovici a întârziat în mod voit rambursările de TVA anul trecut, prin urmare a falsificat bugetul țării 
pentru a se încadra în ținta de deficit. În momentul în care PNL a preluat guvernarea, erau întârzieri de peste 5 miliarde de lei 
la TVA. Azi rambursările sunt aproape la zi, deși România traversează o perioadă extrem de grea din punct de vedere 
economic.  

În perioada de după instituirea stării de urgență, Guvernul României a promovat mai multe măsuri economice și sociale 
pentru atenuarea efectelor economice negative generate de extinderea epidemiei, măsuri reale, nu fumigene aruncate de PSD în 
ochii oamenilor. Pe de o parte, s-a avut în vedere păstrarea locurilor de muncă pentru angajații care și-au întrerupt parțial sau 
total activitatea, asigurându-se de la bugetul de stat, prin mecanismul șomajului tehnic, 75% din salariul mediu brut pe 
economie.  

De asemenea, ca efect al suspendării cursurilor școlare, am asigurat resursele necesare pentru ca unul dintre părinți să 
poată îngriji copilul/copiii, de acasă, fără a-și pierde locul de muncă. Pentru toate celelalte categorii de prestații și indemnizații 
sociale, Guvernul a luat măsurile specifice, astfel încât nicio persoană să nu fie afectată în această perioadă. 

Ceea ce trebuie remarcat este faptul că Guvernul PNL a reușit să utilizeze la potențial maxim finanțarea măsurilor din 
perioada stării de urgență, din resurse financiare europene nerambursabile. Numai valoarea fondurilor europene destinate 
sistemului medical va atinge 1,16 miliarde de euro în anul 2020 și peste 4,5 miliarde euro începând cu 2021. Comparativ, în 
guvernările PSD absorbția fondurilor europene a fost un dezastru.  

După cum vedeți, noi, liberalii ne vedem de problemele țării, facem ce trebuie pentru români și sunt sigur că ei 
apreciază și văd aceste lucruri, și disprețuiesc gargara politicianistă a PSD! 
 

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
 

Refacerea și  extinderea lucrărilor de irigații – o necessitate  
vitală pentru agricultura Județului Galați 

 

Pe fondul acţiunilor de relaxare socială ca urmare a pandemiei de COVID-19,  revenirea economiei, atât de mult 
aşteptată, ne readuce în atenţie marile  greşeli şi neâmpliniri obligându-ne la eforturi suplimentare.   

Judeţul Galaţi, cu o suprafaţă agricolă  amenajată pentru irigat de 350.000 ha. irigă in acest an doar 20.000 ha. În 
contextul actual trebuie să facem mai mult pentru a folosi toate oportunităţile şi să asigurăm exploatorilor  de sistem folosirea 
tuturor capacităţilor. 

Trebuie să pornim de la o realitate dureroasă: judeţul este înconjurat de cele mai mari ape curgătoare din România 
(Dunăre, Siret și Prut)  şi în acelaşi timp reprezentăm polul secetei.  Întreruperea lucrărilor de realizare a complexului Suhurlui  
a diminuat posibilităţile de irigat în sudul judeţului  lăsând terenurile din nordul judeţului  la discreţia factorilor naturali.  

Pentru eliminarea acestor neajunsuri este necesar într-un efort colectiv adoptarea  unor măsuri acţiuni şi programe cum 
sunt: 

 Reabilitarea şi menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor care să asigure irigarea întregii suprafeţe amenajate, 
 Stabilirea unor contracte oneste cu asociaţiile de udatori şi fermierii individuali şi respectarea cantităţii , presiunii şi 

orarului de furnizare a apei astfel încât aceştia să respecte regimul optim de irigat; 
 Iniţierea unor scheme de ajutor a fermierilor şi asociaţiilor de udători prin care să-şi achiziţioneze instalaţii proprii 

de irigat; 
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 Readaptarea proiectului şi reluarea lucrărilor la întregul complex Suhurlui şi realizarea acumulării la barajul 
Suhurlui.  Acest obiectiv este deosebit de important pentru agricultura galaţeană. Acumularea Suhurlui asigură irigarea 
gravitaţională a terenului din sudul judeţului  – cu un consum ninim de energie electrică- şi asigură apa necesară irigării unei 
mari zone din nordul judeţului care nu dispune de altă sursă de apă; 

 Reanalizarea şi repornirea lucrărilor la magistrala Siret-Dunăre care ar dezvolta o puternică infrastructură de irigaţii  
în judetele  Galaţi , Brăila, Buzău, Vrancea, ar determina mărirea suprafeţelor  cultivate şi creşterea eficienţei exploatării 
terenurilor agricole. Dezvoltarea amenajărilor pentru irigaţii crează premizele creşterilor producţiei  atât la terenurile cultivate 
cu cereal  cât mai ales la cele legumicole; 

 Acest fapt va duce şi la dezvoltarea unor ramuri agro-alimentare  prelucrătoare  de cereale sau legume  crescănd rata 
de ocupare a populaţiei în zona rurală  şi creşterea ponderii agriculturii  în economia zonei. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Victor Paul Dobre 
*** 

 

Pentru că nu a făcut nimic în sănătate în ultimii 10 ani, PSD urlă acum să se deschidă bisericile și cimitirele 
 

Am fost cu toții martorii acțiunilor iresponsabile și pline de ură ale PSD, care a încercat, prin orice mijloace, să dezbine, 
să atace ordinea publică și să pună în pericol cetățenii cinstiți, dar creduli, lansând tot felul de teorii conspiraționiste și de 
mesaje instigatoare împotriva acțiunilor întreprinse de guvernul PNL, în plină pandemie mondială. Totul a fost o strategie bine 
pusă la punct, în care cetățenii României nu au fost pentru PSD decât o masă de manevră. PSD-ului nu i-a păsat că pune în 
pericol sănătatea cetățenilor, siguranța lor, sau chiar integritatea națională. S-a folosit, în mod iresponsabil, de toate 
mecanismele pe care le-a avut la îndemână pentru a lovi în Guvernul PNL și pentru a discredita toate acțiunile întreprinse de 
acesta pentru protecția cetățenilor. 

Fie că vorbim de răspândirea de mesaje false, care să inducă panica, prin intermediul unor site-uri obscure, care au și 
fost închise de autorități, fie că vorbim de episodul pactului anti-național prin care se dorea instituirea unei autonomii pe 
criterii etnice, sau de ultimul episod, prin care oamenii PSD-ului, deveniți peste noapte apolitici, au dat niște verdicte strâmbe, 
prin care își atacau chiar propriile legi, adoptate cu ani în urmă, PSD nu s-a dat în lături de la nimic.  

Tot acest scandal a fost făcut însă din cauză că PSD trebuia sa-și acopere urmele incompetenței și hoției prin care a 
guvernat România de aproape 10 ani încoace. Trebuia să acopere lipsa spitalelor regionale, promise în toate campaniile 
electorale, dar niciodată realizate, trebuia să acopere dotările lipsă pe care le-a lăsat în spitalele județene sau orășenești și 
managerii numiți politic, specializați în dijmuirea contractelor publice, trebuia să acopere lipsa medicamentelor generată de 
niște legi date de același PSD ca să avantajeze cotizanții la partid. 

Cel mai bine s-a văzut acum dezastrul lăsat de PSD în sănătate. Deși rețeta electronică introdusă este în vigoare din 
2013, nici în ziua de azi ea nu funcționează și înseamnă tot o bucată de hârtie scoasă la imprimantă și plină de semnături și 
ștampile. O rețetă care nu e valabilă decât în județul în care e emisă, pentru că sistemele așa-zis informatice nu sunt conectate 
între județe. La fel și cu concediile medicale sau cu orice alte acte medicale, cu care românii se plimbă pentru a face rost de 
ștampile, dacă au ghinionul să fi fost tratați de urgență într-un alt județ decât cel de domiciliu. 

Toate aceste dezastre i se datorează PSD-ului! Prietenul lui Ponta – Sebastian Ghiță cel fugit în Serbia – a fost cel care a 
mâncat miliarde pentru ca acum bolnavii din România să leșine pe la cozile de la cabinetele medicale din cauză că nu 
funcționează un card de sănătate, oricum inutil. Informatizarea făcută de acesta s-a petrecut exact după modelul feudelor 
administrate de baronii PSD: orice acțiune sau document se oprește la granița județului. Telemedicina este pentru români doar 
un film SF, în timp ce statele din vest o folosesc de mai bine de 10 ani, iar efectuarea unei ecografii la locul unui accident, în 
vârful muntelui și transmiterea instantanee a datelor către spital, prin rețelele mobile sau de satelit, a devenit ceva obișnuit. La 
noi, pacienții  trebuie să străbată zeci de kilometri și să stea la cozi, pentru că PSD nu a avut niciodată interesul să introducă 
internetul și tehnologia modernă în cabinetele medicale de la sate, unde ar fi putut salva multe vieți. În schimb, am ajuns să 
facem medicină în spațiul rural ca în Africa sau în pădurea Amazoniană, cu caravane de medici voluntari care își rup din 
timpul personal să consulte bătrânii sau să vaccineze copiii, pentru a preveni reapariția unor focare de boli infecțioase, precum 
rujeola, de care lumea civilizată a scăpat în urmă cu zeci de ani. 
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Singurul lucru pe care PSD l-a făcut în domeniul sănătății a fost să învrăjbească diferitele categorii de angajați, 
eliminând de la creșterile salariale exact personalul care se află acum în prima linie a luptei cu pandemia: laboranții, asistentele 
și personalul auxiliar care se ocupă de buna funcționare a tehnicii medicale. 

Faptul că PSD urlă acum ca din gură de șarpe să se deschidă bisericile și cimitirele dovedește un cinism fără margini. În 
condițiile în care epidemia încă nu s-a oprit și riscul de infecție este încă ridicat, iar cei mai expuși sunt bătrânii, aceștia fiind și 
publicul predilect al bisericilor, să faci astfel de presiuni publice dovedește că îți pasă doar de voturi și nicidecum de votanți. 
Dar până la urmă, când n-ai făcut nimic pentru sănătate și pentru prevenirea unor situații de criză medicală, tot ceea ce îți mai 
rămâne să faci într-o astfel de pandemie este să te bazezi pe biserici și pe cimitire... 

 

Deputat  
Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Fabricat în România trebuie să fie un obiectiv naţional pe termen lung!   
 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Criza sanitară şi economică declanşată la începutul acestui an, care nu a cruţat nici măcar state foarte dezvoltate precum 

Germania, Elveţia sau Statele Unite, ne-a predat o lecţie extremă de dură în ceea ce priveşte dependenţa ţării noastre de unele 
importuri esenţiale, mai ales în domeniul sanitar. Puţini îşi aduc aminte despre faptul că guvernele PSD nu şi-au respectat 
obligaţiile legale şi nu au luat măsurile necesare pentru aprovizionarea corectă a stocurilor de urgenţă cu materiale sanitare şi 
medicamente. Astfel că, PSD a pus România în situaţia delicată de a face faţă efectelor epidemiei de coronavirus cu stocuri 
sanitare zero, atât la medicamente, cât şi la materiale sanitare, dar şi cu un buget de stat plin de găuri. Prin eforturile lui 
Ludovic Orban şi ale miniştrilor liberali, cu ajutorul diplomaţiei româneşti şi ale unor lideri locali, s-a reuşit ca într-un timp 
extrem de scurt să se achiziţioneze din afara ţării toate materialele necesare, astfel încât, săptămâna trecută am reuşit să dăm o 
mână de ajutor şi fraţilor noştri de peste Prut, printr-un ajutor umanitar format din 30 de camioane de materiale sanitare, într-o 
zi cu o încărcătură istorică şi emoţională deosebit de mare pentru românii de pe cele două maluri ale Prutului. 

Stimați colegi, 
Chiar dacă Guvernul Orban a reuşit să repare erorile guvernelor PSD din anii trecuţi, nu cred că ar fi bine să uităm lecţia 

acestei crize şi cât de important este pentru o ţara noastră să poată produce în interiorul său bunuri esenţiale în perioade 
dificile. Nu trebuie să uităm eforturile deosebite făcute de oameni responsabili, precum preşedintele Consiliului Judeţean 
Suceava, care a reuşit să asigure toate materialele sanitare, medicamentele şi ventilatoarele necesare salvării vieţilor în cea mai 
grea încercată regiune din ţară. 

De când am făcut primii paşi în politică mi-am făcut cunoscută opinia mea cu privire la cât de important este să 
susţinem în interiorul ţării structuri de producţie româneşti, care să ne asigure, în orice situaţie, livrarea de bunuri esenţiale. 
Toate economiile dezvoltate din lume au grijă de producătorii lor locali. Nu cred că ar trebui să trecem cu vederea faptul că 
produsele fabricate în România sunt mult superioare calitativ celor care vin din importurile asiatice.  

Din păcate, obiectivul „Fabricat în România” nu a găsit nici un adept în timpul guvernelor PSD. Deşi au câştigat 
simpatia românilor şi votul lor cu slogane de tipul „mândri că suntem români”, toate acţiunile pe care le-au luat cât au fost la 
guvernare cei din PSD au avut mai degrabă un caracter anti-românesc şi împotriva producătorului român. Politicile puse în 
practică de guvernele PSD nu au făcut decât să stimuleze importurile României. PSD ne-a dus în situaţia jenantă de a importa 
inclusiv cocă de pâine congelată, preparată în străinătate, poate chiar din grâu românesc, precum şi aproape trei sferturi din 
celelalte alimentele pe care le consumă populaţia.  

Guvernul PNL a demonstrat într-un timp record, că dacă îţi pasă de ţara ta şi vrei să faci ceva pentru ea, nu este deloc 
dificil. Trebuie doar să vrei! În plină criză sanitară şi economică, Guvernul Orban a demonstrat prin măsuri corecte, că măşti 
sanitare de protecţie, dezinfectanţi, materiale şi instrumente sanitare pot fi fabricate şi în ţara noastră, la preţuri foarte bune şi 
la o calitate mult mai mare decât cele din China.  

Îmi doresc ca măsurile stimulative pe care Guvernul PNL le pune acum în practică şi planul de relansare economică de 
după data de 15 mai să ne conducă la un mediu economic românesc mult mai puternic, mult mai competitiv, care să producă în 
ţara noastră bunuri esențiale în vremurile grele.  

Vă mulțumesc,           Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Ceea ce nu s-a realizat în 30 de ani se așteaptă astăzi de la Guvernul PNL 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Nu pot să nu constat așteptările deosebit de mari pe care societatea românească le formulează de la Guvernul PNL, pe 

toate domeniile vieții economice și sociale, deși este un guvern cu puteri limitate, nevoit să conducă destinele țării cu un 
Parlament ostil, dominat de PSD și de sateliții săi. Poate că încrederea și speranțele oamenilor se datorează în primul rând 
faptului că acest guvern a performat într-un context sanitar și economic deosebit de dificil, în care toți au pariat împotriva sa, 
reușind să evite o dramă sanitară în țara noastră și o cădere economică fără precedent.  

Stimați colegi, Nu mai este o necunoscută faptul că anul acesta o parte din producția agricolă a țării va fi afectată de 
seceta pedologică. Dacă în ultimii 30 de ani s-ar fi investit în sistemul de irigații, măcar pentru 100 de mii de hectare anual, 
acum nici nu ne-ar fi păsat foarte tare că precipitațiile au fost deosebit de puține acum. În acest context, toată lumea așteaptă ca 
Guvernul Orban să crească în câteva luni suprafețele irigate, deși în anii trecuți banii pentru aceste investiții au fost sifonați de 
guvernele PSD și nu au ajuns în infrastructura agricolă. Cu toate acestea, Guvernul PNL deja pune în practică un amplu set de 
investiții, dar al căror efecte îl putem vedea abia anul viitor. 

De asemenea, în ultimii 30 de ani lucrările de infrastructură rutieră și feroviară au avansat în ritmul melcului, România 
rămânând în urma unor state din regiune precum Bulgaria sau Serbia la numărul de Km de autostrăzi. Ani de zile miniștri PSD 
au blocat construcția de autostrăzi și drumuri expres, tăind banii de la investiții și dirijându-i către baronimea roșie. Astăzi, în 
plină criză economică și cu un buget ciuruit de excesele guvernelor PSD, Guvernul Orban avansează cu lucrările de 
infrastructură pe drumurile expres ale Olteniei și Moldovei, începe lucrările la Autostrada Pitești-Sibiu și trage cu toată forța 
pentru finalizarea tronsoanelor de pe Autostrada Transilvania și Sibiu-Nădlac. 

O altă așteptare uriașă care apasă pe actualul Guvern este legată de informatizarea școlilor. Nu cred că este cineva care 
să nu știe că avem cea mai slabă rețea școlară din Uniunea Europeană, că în România unii au făcut averi uriașe din 
informatizarea școlilor și renovarea acestora, iar astăzi inventariem toaletele din spatele curții și constatăm că jumătate dintre 
elevi nu au acces la internet. Chiar și așa, Guvernul PNL a reușit să asigure procesul de învățare pe perioada suspendării 
cursurilor școlare, iar, până la toamnă, vreau să cred că toți elevii vor avea o tabletă sau un computer și conexiune la 
comunicații electronice, prin programele aprobate săptămâna trecută în Guvern. 

Sistemul sanitar, cel mai încercat în aceste luni de criză, ne-a arătat negru pe alb înapoierea și caracterul rudimentar al 
acestuia. Lipsuri majore de materiale sanitare și medicamente, stocuri zero, aparatură medicală insuficientă și deficit crunt de 
personal sunt rezultatul guvernelor socialiste de până acum. Ani de zile PSD a tergiversat demararea construirii spitalelor 
regionale de la Craiova, Cluj sau Iași, care în acest an ar fi trebuit să fie finalizate și să asigure condiții moderne pacienților. 
Chiar și în aceste condiții, Guvernul PNL a reușit să asigure toate materialele și medicamentele necesare sistemului sanitar, să 
suplimenteze schema de personal cu două mii de posturi și să demareze proiectele spitalelor regionale din cele trei provincii 
istorice, cu ajutorul fondurilor europene.   

Stimați colegi, Nu spun că Guvernul PNL a realizat în 6 luni ceea ce PSD nu a fost în stare în peste 23 de ani de 
guvernare, ci vreau să arăt că dacă există dorință și competență, țara noastră se poate schimba în bine mult mai repede decât 
ne-am aștepta.  

Vă mulţumesc,         Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
 

Românii întorși acasă ar trebui să contribuie la relansarea economiei românești! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Printre multiplele efecte nefavorabile pe care le-a adus criza sanitară și economică generată de epidemia de coronavirus, 

cred că ar trebui să privim cu mare atenție la una dintre puținele oportunități care a apărut în aceste luni dificile. Dacă ne uităm 
în urmă cu mai puțin de jumătate de an, nu putem să nu constatăm faptul că, atunci, mediul economic românesc suferea 
puternic de pe urma deficitului de forță de muncă bine calificată, tocmai din cauza faptului că tinerii noștri luaseră calea 
străinătății și își câștigau existența muncind în economii dezvoltate din Uniunea Europeană. Odată cu declanșarea crizei, peste 
un milion dintre aceștia s-au întors acasă, ca urmare a agravării crizei în statele occidentale și al reducerii substanțiale a 
activităților economice. Așadar, ne aflăm acum în situația de a dispune de forță de muncă foarte bine calificată, de la șoferi 
profesioniști și până la lucrători în construcții civile, care s-au calificat temeinic în economiile performante din Uniunea 
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Europeană. Oare nu ar fi bine să-i stimulăm pe aceștia să rămână acasă, să-și câștige existența aici și să construiască viitorul 
României?  

Stimați colegi, 
Săptămâna aceasta, Guvernul României va anunța un amplu set de măsuri de stimulare economică, care vor veni în 

întâmpinarea reluării activităților economice din majoritatea sectoarelor de activitate. Mai mult decât atât, trebuie remarcat 
faptul că în plină criză sanitară și economică, Guvernul PNL a susținut cu toată forța lucrările de infrastructură și, pe lângă 
proiectele deja începute, a demarat și multe alte proiecte noi, fie în infrastructură, utilități sau sănătate. Așadar, cred că pentru 
România se naște o mare oportunitate după această criză, iar ea se poate traduce în utilizarea forței de muncă a tinerilor 
români, aici, acasă, în România.  

Vreau să cred că în perioada imediat următoare parlamentarii din PSD, ALDE și ProRomânia vor da dovadă de 
responsabilitate și nu vor mai împiedica proiectele Guvernului pentru relansarea economiei. Nimeni nu spune că proiectele 
PNL nu pot fi perfectibile! Chiar ne dorim să primim sprijin oneste de la toate partidele politice, pentru că așa ajutăm 
România! Ceea ce dăunează deosebit țării noastre este, însă, populismul deșănțat de care încă dau dovadă unii lideri politici 
iresponsabili, care continuă să vândă oamenilor iluzii electorale. O asemenea atitudine ne dăunează tuturor deosebit de grav și 
prelungește și mai mult criza! 

Eu vreau să fac un apel la responsabilitate și la consens pe temele majore pentru țara noastră. Cred că în săptămânile 
următoare, la nivelul Parlamentului României se vor separa apele, iar românii vor putea să vadă cine sunt politicienii 
responsabili și cine sunt cei care urmăresc doar interese particulare, cine sunt politicienii care doresc binele României și cine 
sunt aceia care au agende politice ascunse, dăunătoare intereselor noastre naționale. Îmi doresc să văd, în perioada imediat 
următoare, un Parlament unit în jurul intereselor noastre naționale, capabil să ajute Guvernul în efortul de relansare economică 
și în sprijinirea locurilor de muncă pentru cât mai mulți români.   

Vă mulţumesc,         Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
Acest an școlar neobișnuit se va încheia cu succes prin implicarea generoasă a tuturor celor implicați 

 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Remarc cu bucurie că atipicul an școlar 2019-2020 va fi dus cu bine la final de către toți factorii implicați, de la 

conducerea Ministerului Educației și Cercetării, la cadrele didactice, elevi și părinți.  
În calitate de dascăl, consider că decizia de nerevenire a elevilor la cursuri a fost una înțeleaptă și a răspuns realității de 

prevenire generală a populației împotriva îmbolnăvirilor cu noul coronavirus.  
Noile programe pentru examenele naționale au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial al României. Evaluarea 

Națională a absolvenților de clasa a VIII-a și examenul național de Bacalaureat nu vor testa conținuturile aferente semestrului 
al II-lea al anului școlar în curs. Această măsură a fost agreată și cu reprezentanții elevilor, studenților, părinților, cadrelor 
didactice și reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, în vederea finalizării cu succes a anului școlar 2019-2020.  

Calendarul examenelor naționale este permanent actualizat, în funcție de evoluția pandemiei COVID-19 și în 
coordonare cu celelalte autorități din țară și ministerele educației din Europa. Sunt în discuție mai multe scenarii, însă niciuna 
dintre aceste ipoteze nu ia în calcul anularea examenelor de anul acesta sau amânarea pentru anul viitor.  

Ministerul Educației și Cercetării a pus la dispoziția elevilor, săptămânal, câte cinci teste de antrenament pentru 
pregătirea în această perioadă de suspendare a cursurilor. De asemenea, pentru buna desfășurare a orelor online din acest final 
de an școlar, s-a mai stabilit că evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, olimpiadele și concursurile școlare, precum și 
simulările pentru examenele naționale vor fi anulate. Totodată, a fost anulată sesiunea specială a examenului național de 
Bacalaureat pentru olimpici. Situația școlară a elevilor se va încheia cu minimum două note, cărora li se adaugă nota din teză, 
acolo unde este cazul. Subiectele pentru tezele din semestrul al II-lea vor fi concepute doar din materia studiată până la data de 
11 martie 2020. O altă decizie se referă la decalarea calendarelor pentru înscrierea în clasa pregătitoare, grădiniță și cel de 
mobilitate a personalului didactic. 

Guvernul României a rezolvat în mare parte și problema elevilor care nu aveau acces la noul sistem de învățământ, prin 
recenta suplimentare a bugetului Ministerului Educației și Cercetării cu suma de 150 de milioane de lei. Acești bani vor fi 
folosiți pentru achiziția de dispozitive electronice conectate la internet, necesare dotării unităților de învățământ preuniversitar 
de stat. Obiectivul Ministerului Educației este de a asigura accesul la activitățile didactice la distanță elevilor din medii 
defavorizate. 
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Inspectoratelor școlare județene sunt acum în plin proces de centralizare a situației elevilor care nu dispun de 
echipamentele necesare participării la cursurile online, în contextul pandemiei COVID-19. În acest moment, în România, 
numărul estimat de elevi care au nevoie de aceste dispozitive electronice este de 250.000. Odată cu achiziționarea acestora, va 
fi rezolvată învățarea la distanță și pentru copiii din mediile defavorizate. 

În consecință, sunt premise pozitive pentru ca toți elevii și studenții să absolve în condiții optime acest an școlar 
neobișnuit, grație implicării deosebite a autorităților, a cadrelor didactice, a cursanților, și nu în ultimul rând a părinților! 

 

Deputat  
Elena Hărătău 

*** 
Agricultura versus pandemie 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
În această perioadă s-a vorbit foarte mult despre agricultură. 
Această perioadă este foarte importantă pentru sectorul agricol, indiferent că vorbim de fermierii mari care au trebuit să 

semene ogoarele pentru culturile de porumb şi floarea-soarelui, sau cei mai mici, care au solarii şi grădini.  
Pe de o parte, pandemia a sugrumat agricultura. Pe de altă parte, seceta pedologică, care s-a resimţit cel mai tare în 

Moldova şi Dobrogea, a afectat trei milioane de hectare de culturi de grâu, orz, orzoaică şi rapiţă. În ultimele două luni, 
ajutorul pentru agricultură a venit atât din partea Comisiei Europene (CE), cât şi de la autorităţile naţionale. 

În aceste vremuri dificile, rolul Comisiei Europene a devenit crucial pentru protecția economiei, fie că vorbim de cea 
europeană, fie a celei românești. Comisia are resurse de sute de miliarde de euro, pe care le pune deja la dispoziția statelor 
membre pentru a atenua efectele epidemiei. Agricultura a fost mereu un domeniu prioritar pentru Comisia Europeană şi statele 
membre, astfel că este normală alocarea unor resurse foarte mari în acest an extrem de dificil.  

O  măsură foarte eficientă în acest context este acordarea unui sprijin suplimentar pentru fermierii aflați în dificultate. 
Această sumă vine să completeze schemele de ajutor de minimis. Măsura se înscrie în planul CE de a oferi un sprijin extra 
pentru fermieri în acest an dificil. O importanță esențială o are sectorul alimentar. Astfel, țara noastră poate acorda un ajutor de 
stat de maximum 100.000 de euro, brut, per entitate în sectorul vegetal sau zootehnic, respectiv 120.000 de euro pentru 
sectorul piscicol. Acesta nu trebuie să fie condiționat de anumite prețuri sau nivel al producției și se poate acorda în formă 
simplificată.  

O altă măsură binevenită este posibilitatea de a prelungi cu o lună termenul de depunere a cererilor de plată, în cadrul 
Politicii Agricole Comune (PAC). O măsură binevenită  care oferă fermierilor mai mult timp pentru atragerea de fonduri în 
acest an atipic. Astfel, țările din Uniunea Europeană (UE) pot acorda prelungirea cu o lună a termenului de depunere, de către 
fermieri, a cererilor de plăți directe și de anumite plăți referitoare la dezvoltarea rurală. Rămâne la latitudinea statelor membre 
să decidă dacă doresc să o acorde. Noul termen-limită pentru depunerea cererilor este 15 iunie 2020, în loc de 15 mai. Şi la 
noi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a prelungit termenul pentru depunerea Cererii Unice de Plată în 
campania 2020 până pe 15 iunie. 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunțat că Programul pentru Stimularea Angajării Tinerilor în 
Agricultură, Acvacultură și Industrie Alimentară va avea o alocare de un milion de lei pentru acest an. Fiecare ferma care face 
dovada angajării a doi tineri beneficiari va avea un sprijin pentru fiecare persoană de câte 500 lei (persoane fără studii), 750 lei 
(persoane cu studii medii de specialitate sau cursuri de formare profesională) sau 1000 lei (studii superioare de specialitate). 

Pentru a veni în ajutorul tinerilor care s-au întors în ţară în această perioadă, Guvernul îi va sprijini pe aceştia prin 
acordarea a 40.000 euro pentru înfiinţarea de ferme. De asemenea, şi fermele care au fost afectate de secetă, vor primi ajutoare 
din partea Guvernului. 

Consider că acest an atipic, după sănătate, este al doilea cel mai important domeniu. Agricultura este esențială, şi trebuie 
protejată, pentru că asigură alimentele atât de necesare pentru toată lumea. Rolul fermierilor este cu atât mai important acum, 
când tot mai mulți oameni trebuie să stea acasă, iar stocurile de mâncare din magazine se epuizează mai rapid ca niciodată.  

Sunt de părere că şi agricultorilor, alături de medici, poliţişti, jandarmi, angajaţii din Apărare și de lucrătorii din celelalte 
domenii esențiale, ar trebui să le mulțumim și să îi sprijinim pentru eforturile depuse în această perioadă.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
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Școala românească a făcut față cu brio pandemiei noului coronavirus 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
În ciuda controverselor dezbătute asiduu în spațiul public, până acum măsurile luate de autoritățile statului în ceea ce 

privește starea învățământului românesc și-au dovedit eficiența. Nereluarea cursurilor în acest an școlar și universitar a fost cea 
mai bună decizie ce se putea lua, în condițiile eforturilor conjugate de restrângere și stopare a pandemiei cu noul coronavirus. 
De asemenea, închiderea în timp util a școlilor a fost o altă hotărâre fermă, adoptată chiar la începutul acestei crize naționale. 

Opinia general majoritară a cadrelor didactice este favorabilă măsurilor luate de Executiv în ceea ce privește educația 
din acest an școlar. Este adevărat, atât dascălii cât și elevii s-au trezit peste noapte într-o situație absolut nouă, inedită și 
neprevăzută, deoarece predarea și ascultarea în regim online era o necunoscută pentru toată lumea. Până la urmă, acest 
experiment s-a dovedit unul reușit, deoarece atât cadrele didactice, cât și elevii, au dat dovadă de foarte mult interes și 
tenacitate în a duce la bun sfârșit acest an școlar în condiții deosebite.  

Dacă pentru dascăli această reconversie curriculară este poate una firească, aș remarca velocitatea cu care s-au adaptat 
copiii și adolescenții la noul sistem de învățământ. Cadrele didactice au dus cu adevărat greul, au îndeplinit cu brio 
instrucțiunile venite de la Ministerul Educației și inspectoratele școlare județene, au ținut permanent legătura cu copiii și cu 
părinții și au petrecut ore întregi în online, pe diverse aplicații și pe toate rețelele posibile, pentru ca elevii să poată fi la zi cu 
materiile. 

În mod surprinzător, elevii au fost deosebit de receptivi la sistemul inedit de predare de la distanță, pe calea internetului, 
fapt ce dovedește că România nu și-a pierdut resursa umană inestimabilă constituită din tinerii noștri talentați și valoroși.  

În consecință, negativiștii de profesie au fost dezamăgiți de un adevăr de necontestat, cel al faptelor. Iar faptele ne arată 
că deciziile luate privind soarta învățământului românesc în acest an școlar au fost benefice, oportune și pragmatice. Realitatea 
ne mai arată că s-a făcut foarte bine școală în ineditul context și sunt convinsă că și examenele de final de clasa a 8-a și de 
bacalaureat se vor desfășura în cele mai bune condiții și cu rezultate pozitive. 

Aș vrea să adresez câteva cuvinte și absolvenților de clasa a 8-a și ai liceelor din acest an ciudat pentru toată lumea. Sunt 
convinsă că visurile celor ce termină anii de gimnaziu și de liceu de a avea parte de o despărțire obișnuită de școală, cu 
festivitățile, fotografiile și balurile de absolvire pe care le-au așteptat de la începutul anului, sunt de natură să le producă o 
uriașă frustrare. Anul acesta, normalul nu a mai fost normal, iar dezamăgirea acestei generații este firească. Fiecare dintre ei și-
ar fi dorit să fie însoțiți de părinți la aceste evenimente de final de an școlar și să fie în centrul atenției la petrecerile de rămas 
bun, așa cum s-a întâmplat cu fiecare dintre noi. Nu se va putea face așa ceva, iar decepția presupun că este enormă. 

De aceea, mă înclin cu respect în fața acestei generații, care s-a conformat la o vârstă nonconformistă unor reguli, 
restricții și impuneri fără precedent în România democratică de după 1989. 

Cred însă cu tărie că tinerii noștri reprezintă cu mult mai mult decât ceea ce societatea și clasa politică își imaginează 
despre ei! Iar cea mai potrivită revanșă pe care și-o pot lua față de constrângerile de acum o reprezintă obținerea unor rezultate 
extraordinare la examenele de final ale claselor a 8-a și a 12-a. Sunt convinsă că vor reuși!  

 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Măsuri propuse de către Guvernul PNL în domeniul agriculturii în vederea sprijinirii fermierilor  
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Ținând cont de faptul că în plină pandemie de coronavirus, Autoritatea Naţională, Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor a anunțat recent că Pesta porcină africană evoluează din nou în 153 de localităţi din 20 de judeţe ale 
României, cu un număr de 280 de focare (dintre care un focar într-o exploataţie comercială), în timp ce în 21 de judeţe au fost 
diagnosticate doar cazuri la mistreţi, Guvernul PNL vine în întâmpinarea fermierilor cu o serie de măsuri, care să-i ajute pe cei 
afectați. Astfel, prin măsurile propuse de Guvern se acordă susținere financiară atât pentru cei afectați de epidemia de pesta 
porcină africană, cât și pentru fermierii afectați de seceta din acest an agricol. 

În consecință, prin Măsura 5, care are în vedere Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre 
naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală  deschide, începând cu data de 11 mai a.c., sesiuni de primire de 
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proiecte în cadrul PNDR, prin care se sprijină investiții pentru prevenirea și combaterea Pestei Porcine Africane (PPA) în 
România. 

În acest sens, suma disponibilă pentru selecția proiectelor va fi de 16.717.235 Euro, depunerea urmând a se face la nivel 
național, în perioada  11mai -31 iulie 2020, defalcată, după cum urmează: 

 sM 5.1 - beneficiari publici - Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele 
dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile – 4.750.000 
Euro, (defalcată astfel): 
 instalații dezinfecție: 2.310.000 Euro; max 100.000 euro/proiect 
 autoutilitare probe și dotare laboratoare: 1.700.000 Euro; max 30.000/proiect 
 camere frigorifice: 740.000 Euro; max.20000euro/proiect.  

Mai trebuie precizat și faptul că rata sprijinului public nerambursabil va fi de: 80 % din totalul cheltuielilor eligibile. 
 sM 5.1 beneficiari privați - Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor 
naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile – 8.289.804 Euro; max 
250.000 euro/proiect. 

Și în cadrul acesteia rata sprijinului public nerambursabil va fi de: 80% pentru fermierii individuali  si 100% pentru 
grupurile de fermieri. 

 sM 5.2 -   Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de 
dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale - 3.677.431 Euro. max 
200.000euro/proiect beneficiari: fermieri/forme asociative ale fermierilor.  

Prin această submăsură, Guverrnul PNL propune fermierilor achiziționarea de animale de reproducție atât pentru 
repopularea fermelor afectate, cât și pentru reprofilarea acestora prin popularea cu alte specii de animale, dar si adaptarea 
spațiilor de creștere a animalelor. 

În acest caz, rata sprijinului public nerambursabil va fi de: 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 
Acestea reprezintă numai căteva propuneri rapide, cu care Guvernul actual, condus de către PNL vine punctual în 

întâmpinarea fermierilor din România, pentru a-i ajuta să treacă peste problemele cu care aceștia se confruntă din cauza secetei 
sau a Pestei porcine africane. În afară de aceste măsuri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pregătit un pachet de 
măsuri mai amplu, care curpinde atât ajutoare de MINIMIS, cât și măsuri specifice temporare excepționale, ca răspuns privind 
răspândirea COVID-19. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Robert Boroianu 

*** 
 

2020, anul Autostrăzii Piteşti-Sibiu, cel mai aşteptat proiect de infrastructură rutieră din România 
 

Domnule preşedinte, 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
Amânarea la nesfârșit a demarării execuției tronsonului Pitești-Sibiu din Autostrada A1, parte importantă a Coridorului 

IV Pan-European, a devenit simbolul incapacităţii Guvernelor PSD din ultimii ani de a construi infrastructură modernă de 
transport. 

Au trecut mai bine de 80 de ani de când inginerul Mihail Manolescu a prezentat primul proiect ingineresc bine 
documentat şi profesionist elaborat, prin care demonstra necesitatea construirii unui drum modern, de mare viteză, care să 
traverseze Carpaţii de la Piteşti către Sibiu, să aducă Muntenia mai aproape de fluxurile comerciale din Transilvania şi, 
implicit, să lege România de Europa Occidentală şi să devină un stimul pentru dezvoltarea economică a întregii regiuni de la 
Sud de Carpaţi. Ulterior, au fost întocmite mai multe astfel de  planuri, care, din păcate, nu au fost puse în aplicare. Astfel, 
având în vedere faptul că în anul 2008 studiile de fezabilitate pentru acest obiectiv erau finalizate, licitațiile ar fi putut fi 
organizate şi lucrările de execuție ar fi putut să înceapă de foarte mult timp, dacă nu ar fi fost blocate de incompetența şi reaua-
credință a Guvernelor PSD care au condus România în această perioadă. Prin urmare, deși până astăzi pentru Autostrada 
Pitești-Sibiu s-au cheltuit sume foarte mari de bani, nu s-a construit nimic. 

În luna noiembrie 2019, Cabinetul Ludovic Orban a preluat guvernarea într-o situaţie economico-financiară deosebit de 
grea, cu datorii neplătite de Guvernele PSD care se ridicau la peste 10 miliarde lei, cu un deficit bugetar de peste 4,6% şi cu 
alte obligaţii de plată extrem de mari pe termen scurt, mediu şi lung. La momentul respectiv, puțini erau cei care admiteau că 
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proiectele de modernizare a României, îngropate de PSD în ultimii ani, vor putea fi puse în practică atât de repede de Guvernul 
PNL. Totuși acest lucru s-a întâmplat, iar performanţa echipei lui Ludovic Orban trebuie apreciată și mai mult dacă avem în 
vedere că pe şantierele din România se lucrează intens în această perioadă, deşi ţara noastră, asemenea majorităţii statelor 
lumii, se confruntă cu provocările crizei sanitare şi economice generate de epidemia de COVID-19. 

În acest context, luni, 11 mai, la Prefectura din municipiul de reședință al județului Argeș, am participat la un eveniment 
memorabil: semnarea contractului ,,Proiectare şi execuție Autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 5, Curtea de Argeș-Pitești Km 
92+600-122+950”, în prezenţa Premierului Ludovic Orban şi a Ministrului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor, 
Lucian Nicolae Bode. Contractul a fost încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 
(CNAIR), în calitate de beneficiar, și Astaldi S.p.A., în calitate de antreprenor, având valoarea de 1.710.277.069,34 lei şi 
durata de 60 luni (12 luni proiectare și 48 luni execuție). Principalele lucrări care vor fi realizate sunt: 30,35 km drum profil 
autostradă, 19 poduri și pasaje, 3 noduri rutiere la Curtea de Argeș, Băiculești și Bascov, o parcare și un spațiu de servicii pe 
ambele părți ale autostrăzii și câte un centru de întreținere și coordonare la nodurile rutiere de la Curtea de Argeș și Bascov. 

Și pentru restul acestui obiectiv de investiții premizele sunt optimiste. Pe Secțiunea 1, Sibiu-Boița (13,17 km), se 
lucrează deja din luna martie, pe Secțiunea 2, Boița-Cornetu (34,33 km), se fac în continuare foraje, pentru a respecta rigorile 
impuse de finanţatorul european, iar CNAIR își propune să lanseze procedura de achiziție pentru construcția drumului la finele 
lui 2020 sau începutul lui 2021, pe Secțiunea 3, Cornetu-Tigveni (35,30 km), se dorește lansarea unei licitații până la sfârșitul 
lunii iunie, iar pentru construcția Secțiunii 4, Tigveni-Curtea de Argeș (9,86 km), licitația este încă în desfășurare, iar în luna 
iunie s-ar putea semna contractul, dacă nu vor exista contestații. Prin urmare, am putea afirma că anul 2020 va fi anul 
Autostrăzii Piteşti-Sibiu. 

Pentru mine, ca deputat de Argeș, realizarea celei mai necesare investiții în domeniul infrastructurii rutiere din România, 
tronsonul Pitești-Sibiu al Autostrăzii A1, poate fi considerată un proiect de suflet. Cunosc foarte bine câte prejudicii provoacă 
mediului economic din județul nostru și din tot Sudul României absența acestei autostrăzi și cât de mari sunt costurile și timpul 
pierdut atunci când, zilnic, mii de autovehicule sunt nevoite să traverseze Carpații pe vechiul drum național, care este unul 
dintre cele mai periculoase din țară. Din acest motiv, am depus amendamente la proiectele de legi ale bugetului de stat, m-am 
adresat în mod repetat, prin întrebări și interpelări, declarații politice și comunicate de presă, miniștrilor cu responsabilități în 
domeniu, solicitându-le să adopte măsuri urgente pentru demararea investiției. De acum, am certitudinea că într-un viitor 
foarte apropiat, de la Piteşti la Sibiu se va circula pe autostradă, rapid şi în siguranţă. 

Semnarea acestui contract reprezintă încă o dovadă că preluarea guvernării de către PNL a adus rapid pentru România o 
schimbare radicală în bine. Ceea ce Guvernele PSD nu au reușit să facă în atâția ani, în contexte economice deosebit de 
favorabile, Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a reuşit în numai șase luni, în condițiile crizei sanitare şi economice 
generate de epidemia de coronavirus, şi anume să impulsioneze reluarea investiţiilor majore din infrastructură, esenţiale pentru 
dezvoltarea țării: autostrăzi, spitale regionale, modernizări de căi ferate. 

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Dănuţ Bica 
*** 
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 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului  de Afaceri 
 

Precizări referitoare la Proiectul „Sit arheologic Ovidiu“ 
Stimate domnule ministru,  
Proiectul „Sit arheologic Ovidiu – Conservare, reconstituire parțială și punere în valoare pentru integrarea în circuitul 

turistic a castrului roman“, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 are ca obiectiv general creșterea gradului 
de atractivitate atât al orașului Ovidiu cât și a județului Constanța. În acest sens, o parte din obiectivele specifice ale acestui 
proiect sunt: îmbunătățirea și extinderea accesului publicului la monumentele istorice; reabilitarea patrimoniului cultural 
național, respectiv a Castrului Roman, în vederea creșterii numărului de turiști. 

În acest context, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru și vă rog să-mi comunicați care este stadiul de execuție 
al acestui proiect a cărui valoarea totală este de 14.110.568,95 lei, precum și când estimați că acesta va fi finalizat și pus la 
dispoziția turiștilor. Menționez că doresc răspuns scris. 
 Cu stimă,        Deputat  

Aurel-Robert Boroianu 
*** 

 

Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii 
 

Lipsa din farmacii a medicamentului Euthyrox 
Stimate domnule ministru,  
Asociațiile de pacienți au semnalat încă de la începutul acestui an, lipsa din farmaciile din România a medicamentului 

prescris celor cu afecțiuni tiroidiene, și anume Euthyrox. 
Și în prezent Euthyrox se găsește cu mare greutate în farmacii, însă pacienții sunt nemultumiți și de faptul că acesta se 

eliberează numai pe bază de rețetă gratuită, fapt pentru care pacienții trebuie să ajungă întâi la medicul endocrinolog și după 
aceea la medicul de familie, fiind astfel mai mult pe drumuri. 

În acest context, mă adresez dumneavoastră domnule ministru și vă rog să imi comunicați ce măsuri aveți în vedere, pe 
termen scurt, pentru a veni în sprijinul pacienților cu afecțiuni tiroidiene pentru care acest medicament este indispensabil, dar 
și ce soluții propuneți, pe termen mediu și lung, pentru ca astfel de blocaje să nu mai aibă loc în viitor. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu stimă,         Deputat  

Aurel-Robert Boroianu 
*** 

 

Adresată doamnei Violeta Aexandru, ministrul Muncii şi Protecției Sociale 
 

Precizări privind calendarul de creștere a salariilor profesorilor de la 1 septembrie a.c. 
 

Stimată doamnă ministru,  
Vă rog să îmi comunicați, în scris, dacă Guvernul va respecta calendarul de creștere a salariilor profesorilor de la 1 

septembrie a.c., în ce cuantum, precum și dacă există alocarea bugetară necesară pentru acest lucru? 
Vă mulțumesc!        

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
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Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Precizări referitoare ideea vehiculată în spațiul public de majorare a prețului la pâine 
 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere faptul că s-a vehiculat în spațiul public ideea majorării prețului la pâine, ca urmare a exportului de 

grâu, vă rog, să-mi precizați, în scris, care este punctul de vedere al ministerului legat de această temă? 
Cu stimă,      

Deputat 
Florin Roman 

*** 
 

Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi Protecției Sociale 
 

Precizări privind calendarul de creștere a alocațiilor de la 1 septembrie a.c. 
 

 Stimată doamnă ministru, 
Vă rog să îmi comunicați, în scris, dacă Guvernul va respecta calendarul de creștere a alocațiilor de la 1 septembrie 

a.c., în ce cuantum, precum și dacă există alocarea bugetară necesară pentru acest lucru? 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi Protecției Sociale 
 

Precizări privind demersurile avute în vedere de către Ministerul Muncii şi Protecției Sociale  
referitoare la anularea sau impozitarea pensiilor speciale 

 

Stimată doamnă ministru, 
Vă rog să îmi comunicați, în scris, dacă aveți in vedere inițierea unei OUG pentru anularea sau impozitarea pensiilor 

speciale? 
Vă mulțumesc!         Deputat  

Florin-Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi Protecției Sociale 
 

Precizări privind calendarul de creștere a pensiilor de la 1 septembrie a.c. 
 

Stimată doamnă ministru, 
Vă rog să îmi comunicați, în scris, dacă Guvernul va respecta calendarul de creștere a pensiilor de la 1 septembrie a.c., 

în ce cuantum, precum și dacă există alocarea bugetară necesară pentru acest lucru? 
Vă mulțumesc!  

Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
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Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne 
 

Precizări privind măsurile luate împotriva celor care au agresat polițiști pe perioada  
stării de urgență, precum și măsurile luate împotriva polițiștilor, care au agresat civili, în perioada respectivă 

 

Stimate domnule ministru, 
Va rog să îmi comunicați, în scris, care sunt măsurile luate împotriva celor care au agresat polițiști pe perioada stării de 

urgență, precum și care sunt măsurile luate împotriva polițiștilor, care au agresat civili, în mod abuziv, pe perioada stării de 
urgență. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Precizări privind începerea lucrărilor la nodul de autostradă Cugir 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi comunicați, în scris, când estimați începerea lucrărilor la nodul de autostradă Cugir, după aprobarea 

studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic? 
Vă mulțumesc! 
Cu stimă,        Deputat 

Florin Roman 
*** 

 

Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne 
 

Precizări privind modalitatea de oficiere a slujbelor religioase, după data de 15 mai a.c. 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, într-un timp cât mai scurt, dacă după data de 15 mai a.c., se va permite ca slujbele 

religioase să se poată ține în aer liber? 
Vă mulțumesc!          Deputat  

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Precizări privind concluziile Corpului de Control în urma acțiunii desfășurate la Spitalul Cîmpeni 
 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi comunicați, în scris, care sunt concluziile Corpului de Control în urma acțiunii desfășurate la Spitalul 

Cîmpeni, precum și măsurile dispuse în acest sens. 
Vă mulțumesc! 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Florin Roman 
*** 
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Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Precizări privind investițiile în cazul culoarului IV de cale ferată, la nivelul județului Alba 
  

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi precizați, în scris, care este stadiul investițiilor pe fonduri europene, în cazul culoarului IV de cale ferată, 

la nivelul județului Alba? 
Vă mulțumesc!          Deputat 
Cu stimă,                 Florin Roman 

*** 
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Precizări privind suma aprobată în vederea achiziției de ventilatoare  
pentru spitalele din județul Alba 

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi precizați, în scris, care este suma aprobată pentru spitalele din județul Alba în vederea achiziționării de 

ventilatoare mecanice. 
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu aleasă considerație,              Florin Roman 

*** 
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Precizări referitoare la măsurile concrete de despăgubire a fermierilor afectați de secetă 
 

Stimate domnule ministru,  
Vă rog să-mi comunicați, în scris, care sunt măsurile concrete de despăgubire a fermierilor afectați de secetă, precum și 

care sunt demersurile care trebuie aplicate în acest sens. 
Cu stimă,         Deputat  

Florin Roman 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 
 

Precizări referitoare la prognoza cu privire la creșterea prețurilor  
la combustibili, gaze și electricitate 

Stimate domnule ministru,  
Vă rog să îmi precizați, în scris, dacă în acest an sunt prognozate creșteri ale prețului la combustibili, precum și în cazul 

facturilor la gaze și electricitate  pentru consumatorii casnici? 
Cu stimă,          Deputat 

Florin Roman 
*** 

Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Precizări referitoare la lista obiectivelor de investiții desfășurate  
în județul Alba, în anul 2020, de către Administrația Națională Apele Române 

 

Stimate domnule ministru,  
Vă rog să-mi comunicați, în scris, lista obiectivelor de investiții desfășurate în județul Alba de către Administrația 

Națională Apele Române, în anul 2020, precum și sursa de finanțare a acestora. 
Cu stimă, 

Deputat 
Florin Roman 

*** 
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Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene 
 

Precizări privind proiectele finanțate de către Ministerul Fondurilor Europene  
la nivelul județului Alba 

Stimate domnule ministru,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, lista proiectelor finanțate de ministerul pe care îl conduceți, cu privire la județul 

Alba, perioada de implementare a acestor proiecte, precum și valoarea pentru fiecare investiție în parte. 
Vă mulțumesc!        Deputat  

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educaţiei și Cercetării 
 

Precizări privind tabletele destinate elevilor din județul Alba 
Stimată doamnă ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câte tablete, dintre cele achiziționate de către Ministerul Educației și Cercetării vor 

ajunge la elevii din județul Alba, în condițiile în care Guvernul din care faceți parte a anunțat achiziționarea a 250.000 de 
tablete pentru învățământul on-line? 

Vă mulțumesc! 
Cu stimă,        Deputat  

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Precizări privind stadiul fizic de execuție pentru loturile 1 și 2 ale autostrăzii Sebeș-Turda 
  

Stimate domnule ministru, 
Vă rog să îmi comunicați, în scris, care este stadiul fizic de execuție pentru loturile 1 și 2 ale autostrăzii Sebeș-Turda, 

precum și care este termenul de finalizare al acestor loturi, conform contractului? 
Vă mulțumesc! 
Cu stimă,         Deputat  

Florin Roman 
*** 

 

Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
 

Precizări privind obiectivele de investiții derulate la nivelul județului Alba 
  

Stimate domnule ministru,  
Vă rog să îmi comunicați, în scris, care sunt obiectivele de investiții derulate de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei și companiile subordonate, la nivelul județului Alba, valoarea pentru fiecare investiție în parte, 
precum și termenul de finalizare pentru aceste obiective. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată doamnei Adela Cojan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
 

Posibilitatea pacienților de a beneficia de medicamente sau investigații medicale oriunde în România 
 

Stimată doamnă președinte, 
De mai bine de 5 ani de zile pacienții din România sunt obligați să își ia medicamentele gratuite sau compensate și să își 

efectueze investigații medicale decontate doar în județul în care activează medicul care a emis rețeta sau trimiterea. Situația 
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trenează de foarte multă vreme, în fiecare an CNAS propunând o nouă amânare a termenului de la care cei interesați își vor 
putea obține medicamentele gratuite sau compensate de la orice farmacie din țară sau își vor putea face investigații decontate 
la orice laborator sau cabinet medical din țară. Anul acesta, în plină epidemie de coronavirus, această măsură restrictivă a pus 
și mai multe probleme, îngreunând posibilitatea bolnavilor cronici și a vârstnicilor de a-și procura medicamentele. 

Vă rog să-mi comunicați care sunt motivele reale și practice pentru care se menține în legislație obligativitatea 
farmaciilor de a elibera medicamente compensate și gratuite doar pentru rețete eliberate de un medic care are contract cu Casa 
de Asigurări de Sănătate din același județ și de ce se amână aplicarea prevederii legislative potrivit căreia aceste rețete pot fi 
eliberate de orice farmacie din țară. Totodată, având în vedere că următorul termen de amânare este ianuarie 2021, vă rog să-
mi comunicați ce măsuri s-au luat sau urmează să fie luate până la sfârșitul anului pentru respectarea acestui termen, astfel 
încât să nu fie necesară o nouă amânare. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Sprijinirea autorităților locale în implementarea de soluții pentru munca la distanță 
 

Stimate domnule ministru, 
Pandemia de coronavirus ne-a transpus pe toți într-o nouă realitate în care contactul fizic trebuie cât mai mult evitat, 

prevalând soluțiile de muncă la distanță și de comunicații electronice. Deși ne aflăm aproape de ieșirea din starea de urgență, 
tot mai mulți experți internaționali vorbesc despre posibilitatea revenirii acestui virus în perioada rece și chiar despre 
necesitatea de a adopta măsuri de restricționare a interacțiunilor sociale pentru următorii doi ani. În acest scenariu, existența 
unei infrastructuri de comunicații electronice solide devine esențială pentru funcționarea instituțiilor statului și în special 
pentru funcționarea autorităților deliberative. 

În acest context, vă rog să-mi comunicați dacă există un ghid informativ sau o strategie de lucru prin care autorităților și 
instituțiilor publice să le fie recomandate soluțiile electronice ce pot fi folosite, în condiții de siguranță, pentru desfășurarea 
muncii la distanță și în special pentru desfășurarea în regim de tele-conferință sau video-conferință a ședințelor organismelor 
deliberative de la nivel local. Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 

Cu aleasă considerație,     
Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Digitalizarea bibliotecilor publice 
Stimate domnule ministru, 
Pandemia de coronavirus a creat o situație cu totul nouă în care o serie importantă de activități se desfășoară de la 

distanță, prin intermediul mijloacelor electronice. Unul dintre cele mai importante sectoare este educația, unde întreg procesul 
de predare și învățare se desfășoară acum de la distanță în sistem de predare on-line sau teleșcoală. În plus, există premisele 
prelungirii acestei situații până la o dată incertă. 

În acest context, accesul facil la informație în format electronic devine vital. Unele dintre cele mai importante depozitare 
de informații sunt bibliotecile publice, ele fiind folosite atât pentru procese educaționale sau profesionale, cât și pentru 
petrecerea timpului liber într-un mod util și plăcut. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați câte biblioteci publice din România permit accesul cititorilor 
de la distanță, în format electronic, la fondul de carte, pe bază de subscripție sau în mod liber și câte biblioteci publice au fost 
digitalizate în ultimii 4 ani pentru a permite oferirea de astfel de servicii cititorilor lor. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Adresată domnului Lucian Bodd, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Deschiderea tronsoanelor de autostradă Sebeș-Alba Iulia-Aiud 
Stimate domnule ministru, 
Problema traficului rutier ce tranzitează municipiul Alba Iulia est bine-cunoscută, valorile menținându-se ridicate chiar 

și în această situație de pandemie, din cauza numărului mare de camioane care circulă pe șoseaua de centură a orașului, arteră 
devenită neîncăpătoare pentru necesitățile logistice din ziua de astăzi. Numeroase ambuteiaje și accidente se petrec din această 
cauză, locuitorii orașului și cei ai localităților limitrofe fiind zilnic afectați de valorile foarte mari de trafic. Toate acestea pot fi 
rezolvate prin darea în folosință a tronsonului 1 din autostrada A10 Sebeș-Turda, tronson aflat în lucru de mai mulți ani. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați care sunt lucrările ce mai trebuie executate pe porțiunea 
Lancrăm-Sântimbru (lotul 1) din Autostrada A10 și care estimați că este termenul de dare în folosință al acestui lot de 
autostradă – cu sau fără restricții de viteză - care va permite dirijarea traficului de tranzit și în special a traficului greu în afara 
municipiului Alba Iulia. De asemenea, vă rog să-mi comunicați și care este stadiul fizic al lucrărilor la lotul 2 al Autostrăzii 
A10, Alba Iulia – Aiud, precum și când estimați că acesta va putea fi deschis traficului, cu sau fără restricții de viteză. 

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

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Domnului Ioan-Sabin Sărmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României 
 

Securizarea site-urilor internet ale instituțiilor publice 
 

Stimate domnule președinte, 
În contextul pandemiei mondiale generate de noul coronavirus s-au înmulțit foarte mult accesările site-urilor internet ale 

instituțiilor și autorităților publice, numeroase servicii publice fiind oferite cetățenilor în sistem on-line. În același timp, s-a 
intensificat și activitatea rău-făcătorilor din mediul on-line, numeroase atacuri informatice fiind lansate în ultimele luni. De 
aceea, este foarte important ca site-urile instituțiilor și autorităților publice să fie bine securizate și să ofere cetățenilor servicii 
sigure și de încredere. Cu toate acestea, se observă că numeroase instituții din România folosesc încă site-uri în format HTTP, 
deși recomandări la nivel internațional pentru folosirea sistemului securizat HTPPS și a certificatelor de securitate SSL au fost 
lansate încă din anul 2014 de către cele mai mari companii din domeniul internetului. Din această cauză, multe dintre browser-
ele actuale blochează aceste site-uri, afișând avertismente de securitate prin care sfătuiesc utilizatorii să nu le acceseze din 
cauza problemelor de securitate și a posibilității ca datelor lor personale să fie furate. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați dacă la nivelul instituțiilor și autorităților publice din România, 
în special la nivelul administrațiilor publice locale, care se află în plina linie a interacțiunii cu cetățeanul, există o dată limită 
pentru implementarea protocolului  securizat HTPPS și ce măsuri au fost luate până acum în vederea creșterii gradului de 
securitate a utilizării internetului la nivelul acestor autorități și instituții. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
 

Investițiile realizate de Hidroelectrica 
Stimate domnule ministru, 
Societatea Hidroelectrica, unul dintre cei mai mari producători de energie din România, a anunțat în vara anului trecut 

că are un plan de investiții în valoare de 5,5 miliarde de lei pentru următorii 4 ani, mai multe obiective importante urmând a fi 
realizate, inclusiv o nouă hidrocentrală în zona orașului Pașcani. 

Aceste investiții sunt deosebit de importante, mai ales în actuala situație de criză, contribuind la relansarea economică a 
României. Totodată, având în vedere că energia produsă de către Hidroelectrica provine din surse regenerabile, aceste investiții 
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vor ajuta și la contracararea efectelor negative generate de producerea de energie din combustibili fosili de către alte societăți 
din patrimoniul statului. 

Recent, Hidroelectrica a publicat pe site-ul propriu documentele pentru Adunarea Generală a Acționarilor ce urmează a 
avea loc în 26 mai, între acestea aflându-se și un proiect de hotărâre prin care 1,25 miliarde de lei din profitul societății pe anul 
2019, în suma de 1,38 miliarde de lei, urmează a fi distribuit acționarilor sub formă de dividende. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați care este valoare investițiilor făcute la nivelul Hidroelectrica 
din septembrie 2019 și până în prezent, care este valoarea investițiilor prevăzute pentru acest an, precum și dacă există 
finanțarea necesară acestor investiții și care este sursa acestei finanțări. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Marcel Vela, ministrul Administrației și Internelor 
 

Informațiile false răspândite în spațiul public privind existența  
unor planuri de amendare a populației în timpul stării de urgență 

 

Stimate domnule ministru, 
În ultima perioadă au apărut în spațiul public mai multe acuzații ale unor polițiști sau lideri de sindicate ale polițiștilor 

potrivit cărora agenții de poliție ar avea un „plan de amenzi” de îndeplinit, trebuind să realizeze un anumit volum de amenzi 
sau un anumit cuantum al sancțiunilor bănești aplicate. Informația a fost imediat preluată de anumiți lideri politici, care au 
folosit-o într-un mod tendențios, unul dintre efectele acestei dezinformări fiind și decizia Curții Constituționale prin care aceste 
sancțiuni sunt declarate neconstituționale. 

În această situație, vă rog să-mi comunicați dacă au fost realizate controale interne privind răspândirea acestor informații 
false și dacă s-au luat măsuri pentru prevenirea repetării unor astfel de situații care au scopul vădit de a reduce încrederea 
populației în Poliție și de a-i expune pe agenții de Poliție unor presiuni sociale nejustificate. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată: doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Achiziționarea de tablete conectate la internet pentru elevii din medii defavorizate 
 

Stimată doamnă ministru, 
Guvernul României a suplimentat bugetul Ministerului Educației Naționale cu suma de 150 de milioane de lei care este 

destinată achiziționării de tablete conectate la internet pentru elevii din medii defavorizate care nu pot participa la cursurile 
desfășurate în mod online.  

Având în vedere că repartizarea acestor echipamente se va face pe baza unor criterii ce vor fi stabilite prin ordin de 
ministru, vă rog să-mi comunicați care este procedura prin care tabletele vor ajunge în posesia elevilor? Se va desfășura un 
proces de achiziție centralizată la nivelul ministerului și apoi tabletele vor fi distribuite în teritoriu, sau se vor aloca fonduri în 
teritoriu, urmând ca achiziția să se facă în plan local? De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă distribuirea fondurilor sau 
tabletelor se va face prin intermediul Inspectoratelor Școlare, al Primăriilor sau al Consiliilor Județene. Menționez că doresc 
răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Extinderea programului Euro 200 pentru achiziționarea de calculatoare 
 

Stimată doamnă ministru, 
În momentul de față programul Euro 200 destinat oferirii unui ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare este 

un program util dar cu o aplicabilitate limitată din cauza pragului veniturilor de 250 de lei/membru de familie în  care 
solicitantul trebuie să se încadreze. 

Vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere extinderea acestui program prin modificarea pragului maxim al veniturilor 
solicitanților eligibili, precum și dacă aveți în vedere posibilitatea achiziționării prin acest program de sisteme informatice deja 
utilizate, având în vedere că există numeroase firme pe piață care oferă în pragul de 200 de euro sisteme informatice 
recondiționate cu specificații tehnice net superioare sistemelor comercializate de noi, cu sisteme de operare de ultimă generație 
incluse în preț și cu garanție de minim 2 ani. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Procedura de justificare a orelor desfășurate on-line 
Stimată doamnă ministru, 
În spațiul public au apărut, în ultima vreme, mai multe declarații și supoziții privind procedura prin care profesorii 

angrenați în predarea orelor în sistem on-line trebuie să facă dovada predării lecțiilor. 
Vă rog să-mi comunicați care este procedura prin care profesorii trebuie să facă dovada predării acestor ore, precum și 

dacă este o procedură unitară, la nivelul întregii țări, elaborată de către Minister, sau este o procedură specifică fiecărui 
Inspectorat Școlar Județean în parte. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Utilizarea platformelor de e-learning în învățământul on-line 
Stimată doamnă ministru, 
Desfășurarea procesului educațional în sistem on-line s-a făcut până acum într-un mod nereglementat, fiecare dintre 

profesori fiind liber să aleagă canalele de predare în funcție de posibilități sau de cunoștințe. Astfel, metodele au variat de la 
utilizarea platformelor moderne, specializate, până la folosirea aplicațiilor de mesagerie, sau a rețelelor sociale. Dacă situația a 
fost salvatoare pentru moment, în contextul urgent survenit recent, ea nu poate asigura însă calitatea actului educațional pe 
termen lung, fiind necesară o abordare profesionistă a învățării la distanță, mediată de tehnologie. 

În acest context și ținând cont de posibilitatea prelungirii perioadei în care elevii nu vor putea fi prezenți fizic în școli, 
vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere dezvoltarea unei soluții proprii de e-learning standardizate la nivelul întregii țări, 
sau folosirea unora dintre platformele specializate deja existente la nivel internațional, pentru a asigura un nivel calitativ 
similar al procesului de predare și învățare la nivelul tuturor beneficiarilor educației on-line. Menționez că doresc răspuns 
scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Numărul contractelor de muncă în străinătate încheiate de la declararea stării de urgență 
 

Stimată doamnă ministru, 
Epidemia de coronavirus a afectat numeroși români care munceau în străinătate, numărul contractelor de muncă scăzând 

drastic. 
Vă rog să-mi comunicați câte contracte pentru munca în străinătate au fost încheiate de la instituirea stării de urgență și 

până în prezent prin intermediul agențiilor de plasare sau al agenților de  muncă temporară. Menționez că doresc răspuns scris.  
Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată: doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Prelungirea sistemului de muncă la domiciliu pentru personalul bugetar  
după ieșirea din starea de urgență 

Stimată doamnă ministru, 
Numeroase companii private din România, care își desfășoară activitatea în afara sectorului de producție materială, au 

anunțat deja că își vor menține angajații în sistemul de muncă la distanță/telemuncă și după ieșirea din starea de urgență pentru 
a-i proteja împotriva infectării cu Coronavirus. 

Majoritatea lucrătorilor din sectorul bugetar, în special cei din administrația publică, desfășoară activități care pot fi 
prestate de la distanță, cele mai multe autorități și instituții publice adoptând deja astfel de soluții de muncă în timpul stării de 
urgență. 

Vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere posibilitatea angajaților din sectorul public de a lucra în regim de 
telemuncă și după ieșirea din starea de urgență, precum și ce măsuri aveți în vedere pentru cazurile în care, deși angajații 
doresc acest lucru și natura muncii o permite, conducătorii de instituții sau autorități se opun, insistând pe prezența fizică la 
birou a angajaților? 

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

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Adresată: domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Dotarea secțiilor ATI 
Stimate domnule ministru, 
În ultima vreme numeroase informații apărute în mas-media au făcut referire la dotările din cadrul secțiilor ATI, în 

special la numărul de ventilatoare mecanice existente în aceste secții, deosebit de importante în contextul actualei pandemii de 
coronavirus. Astfel, s-a putut constata o diferență semnificativă între numărul paturilor din secțiile ATI și numărul 
ventilatoarelor care deservesc aceste secții. 

În acest context, vă rog să-mi comunicați care este dotarea minimă obligatorie pe care trebuie să o dețină fiecare secție 
ATI, care este dotarea minimă aferentă fiecărui loc din aceste secții și care sunt normativele care reglementează aceste aspecte. 
Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 
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Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Lipsa din farmacii a medicamentului Euthyrox 
Stimate domnule ministru, 
De mai multe luni de zile o serie de medicamente lipsesc cu desăvârșire din farmaciile românești, sau sunt extraordinar 

de greu de găsit, stocurile de la nivelul farmaciilor fiind infime. Este și cazul medicamentului Euthyrox, destinat bolnavilor cu 
afecțiuni tiroidiene, care a devenit de negăsit în farmacii. Astfel, deși în cazul medicamentului Euthyrox de 100mcg, site-ul 
Ministerului Sănătății destinat statisticilor stocurilor de medicamente indica, în data de 9 mai a.c., un stoc pe județ de 1.330 de 
comprimate și un stoc național de 387.115 comprimate, în municipiul Alba Iulia majoritatea farmaciilor au afișe în vitrină prin 
care anunță că nu au acest medicament, iar în cazul lanțurilor de farmacii care permit verificarea stocurilor on-line, nicio 
farmacie din județul Alba nu deținea acest medicament. Situația este similară și pentru comprimatele de 25mcg sau 50mcg, în 
cazul acestora diferind doar stocurile afișate de site-ul Ministerului Sănătății. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați care este cauza pentru care acest medicament există în 
stocurile scriptice ale Ministerului dar lipsește cu desăvârșire  din farmacii. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Procedura de eliberare a rețetelor și a medicamentelor pentru bolnavii cronici  
pe durata pandemiei de coronavirus 

Stimate domnule ministru, 
Pe durata stării de urgență instituite în România bolnavii cronici au putut să beneficieze de eliberarea de rețete fără 

prezența fizică în cabinetul medicului sau în farmacie, eliberarea rețetelor făcându-se de la distanță, prin telefon sau mijloace 
electronice. Este un lucru foarte bun, care a permis protejarea acestor persoane și rămânerea lor la domiciliu, fără a mai fi 
necesar să se expună drumurilor lunare la cabinetele medicale sau la farmacii. 

Având în vedere că starea de urgență se va încheia în curând, dar riscul îmbolnăvirii cu coronavirus încă există, vă rog 
să-mi comunicați dacă aveți în vedere menținerea procedurilor actuale de eliberare a rețetelor și medicamentelor pentru 
bolnavii cronici fără prezență și după data de 15 mai. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Comercializarea produselor din tutun cu mentol 
Stimate domnule ministru, 
Începând cu data de 20 mai a.c. România va pune în aplicare Directiva Europeană a Tutunului și va interzice 

comercializarea țigărilor cu mentol. Cu toate acestea, aroma se va regăsi în continuare în produsele care încălzesc tutunul și în 
țigările electronice. 

Aceste dispozitive sunt intens promovate, în special în rândul populației tinere, prin campanii țintite, ce le prezintă în 
culori și ambalaje atrăgătoare, fiind chiar oferite gratuit spre încercare în anumite spații special amenajate în zonele 
aglomerate. Aceste produse  sunt foarte ușor accesibile, putând fi comandate și cumpărate on-line, chiar și de către minori.  Se 
încearcă astfel ascunderea efectelor negative asupra sănătății pe care aceste produse le au, în special a dependenței pe care ele 
o provoacă, deși mai multe țări au interzis deja comercializarea lor, considerându-le mai periculoase pentru sănătate decât 
țigările clasice. În plus, după cum menționa și un expert al MS, mentolul prezent în produsele de tutun favorizează debutul 
fumatului, ascunzând gustul și mirosul nu prea atrăgător al tutunului. 
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Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul Sănătății organizează campanii de informare 
privind efectele negative asupra sănătății pe care le are folosirea produselor care încălzesc tutunul și a țigărilor electronice, 
care este publicul țintă al acestor campanii și cum sunt ele organizate. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene 
  

Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 10033A/10.03.2020, referitoare 
 la ,,Fondurile europene nerambursabile accesate de administrațiile publice locale din România  

pe parcursul cadrului financiar multianual 2014-2020” 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu 

nr. 10033A/10.03.2020, care a fost comunicată la Ministerul Fondurilor Europene în data de 10.03.2020, referitoare la 
,,Fondurile europene nerambursabile accesate de administrațiile publice locale din România pe parcursul cadrului financiar 
multianual 2014-2020”, nu a fost respectat, așa cum prevede art. 198 din Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând 
la data de 31.03.2020, prin prezenta reiterez întrebarea și revin cu rugămintea de a mi se răspunde în scris, prompt și explicit. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,       Deputat  

Dănuț Bica 
*** 

 

Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 9673A/03.02.2020, referitoare la ,,Implementarea 
Programului de regenerare a pădurilor” 

Stimate domnule ministru, 
 Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu 

nr. 9673A/03.02.2020, care a fost comunicată la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în data de 05.02.2020, referitoare la 
,,Implementarea Programului de regenerare a pădurilor”, nu a fost respectat, așa cum prevede art. 198 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 26.02.2020, prin prezenta reiterez întrebarea și revin cu rugămintea de a mi se 
răspunde în scris, prompt și explicit. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,        Deputat  

Dănuț Bica 
*** 

Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 9671A/03.02.2020, referitoare la ,,Stadiul 
recalculării unor pensii de asigurări sociale de stat” 

Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu 

nr. 9671A/03.02.2020, care a fost comunicată la Ministerul Muncii și Protecției Sociale în data de 05.02.2020, referitoare la 
,,Stadiul recalculării unor pensii de asigurări sociale de stat”, nu a fost respectat, așa cum prevede art. 198 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 26.02.2020, prin prezenta reiterez întrebarea și revin cu rugămintea de a mi se 
răspunde în scris, prompt și explicit. 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Cu deosebită considerație,     Dănuț Bica 

*** 
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Adresată domnului Cristian Nicolae Stănică, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză 
  

Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 9897A/24.02.2020, referitoare la ,,Proiectele 
finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI)” 

 

Stimate domnule președinte, 
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu 

nr. 9897A/24.02.2020, care a fost comunicată la Comisia Națională de Strategie și Prognoză în data de 26.02.2020, referitoare 
la ,,Proiectele finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI)”, nu a fost respectat, așa cum prevede art. 198 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 18.03.2020, prin prezenta reiterez întrebarea și revin cu 
rugămintea de a mi se răspunde în scris, prompt și explicit. 

Vă mulțumesc!          Deputat  
Dănuț Bica 

*** 
 

Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Clarificări privind rampa de transfer de  deșeuri realizată de Primăria Sectorului 3 
 

Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat de București, vă supun atenției faptul că primarul sectorului 3 construiește o stație de sortare 

pentru deșeuri municipale colectate în amestec, fără a avea acord de mediu, la doar 100 de metri de casele locuitorilor din 
comuna Cățelu. 

Mormane de gunoi au fost descărcate pe un spațiu aflat la intersecția bulevardului Nicolae Grigorescu cu Splaiul Unirii, 
cât și în comuna Cățelu, iar Primarul vorbește despre o rampă de transfer de deșeuri, pentru care nu există însă autorizație și nu 
se respectă legislația în vigoare: standardele și studiul de impact asupra zonei. 

Dat fiind că suntem deja în infringement cu Comisia Europeană  din cauza poluării excesive și sănătatea oamenilor este 
pusă în pericol, vă rugăm să verificați legalitatea acestor demersuri instituite de Primăria Sectorului 3 și să luați măsurile 
necesare de sancționare și de împiedicare a pericolului iminent pe care îl reprezintă maldărele de gunoaie aruncate pe așa zisa 
„rampă de transfer”. 

În contextul în care pe 1-2 martie s-au înregistrat valori record ale poluării în capitală, inclusiv la stația de măsurare a 
calității aerului cea mai apropiată de groapa de gunoi amenajată ilegal de Primarul Sectorului 3, se impune luarea de măsuri 
urgente pentru a soluționa cât mai repede această problemă care afectează sănătatea publică. 

În acest sens, vă rog respectuos să-mi comunicați ce măsuri ați luat până în prezent și ce măsuri veți lua de acum încolo 
privind stația de sortare de la Cățelu, care se pare că este mai degrabă o groapă de gunoi, care nu respectă nici măcar distanța 
de protecție față de curțile oamenilor. 

De asemenea, vă rog să precizați dacă aveți elemente privind o relație de cauzalitate între rampa de sortare ilegală și 
valorile foarte mari de poluare înregistrate în noaptea de duminică spre luni (1-2 martie). Care au fost cauzele acestor depășiri? 

Vă mulțumesc și apreciez orice alte informații considerate relevante în acest sens, 
Cu stimă, 

Deputat 
Matei Dobrovie 

*** 
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Grupul parlamentar al  
minorităților naționale 

 
 
 Declarații politice 
 

Declarație politică 
 

Marile tragedii nu aparțin doar popoarelor care le-au suferit, ci întregii umanități. Genocidul comis de către autoritățile 
Imperiului Otoman împotriva armenilor este una dintre aceste cumplite traume ale omenirii. 

Începând cu primăvara anului 1915, în numai câteva luni, o civilizație multimilenară, aflată în leagănul ei istoric, a fost 
aneantizată. Până la sfârșitul Primului Război Mondial, din cele trei milioane de armeni locuitori ai Armeniei istorice, un 
milion și jumătate au fost uciși iar ceilalți și-au găsit salvarea în exil sau schimbându-și identitatea. 

Recunoașterea genocidului împotriva armenilor este o atitudine nu doar morală, ci și de luciditate a opiniei publice 
internaționale. Dacă recunoașterea aceasta ar fi fost făcută odată cu sfârșitul Primului Război Mondial, poate că multe din 
ororile care i-au urmat, de la masacrele îndreptate împotriva comunităților grecești din Imperiul Otoman și Holocaustul 
poporului evreu până la crimele din fosta Iugoslavie și genocidele mai recente din Africa, poate că nu s-ar fi petrecut. 

În ultimele decenii, Parlamente din numeroase state ale lumii au adoptat Rezoluții prin care califică masacrele din 
Imperiul Otoman îndreptate asupra armenilor drept crimă de genocid. Printre statele din Uniunea Europeană ale căror foruri 
legiuitoare au adoptat astfel de Rezoluții amintim: Franța, Germania, Italia, Austria, Olanda, Suedia, Grecia, Slovacia, Cehia, 
Polonia, Bulgaria, Belgia, Cipru, Lituania, Luxemburg. Lor li s-au adăugat numeroase alte state ale lumii: Canada, Argentina, 
Uruguay, Bolivia, Venezuela Paraguay, Chile, Brazilia, Elveția, Rusia și Cetatea Vaticanului. Remarcabil este gestul 
Congresului Statelor Unite ale Americii care, la sfârșitul anului 2019, cu o copleșitoare majoritate în Camera Reprezentanților 
și cu unanimitate în Senat, a adoptat o rezoluție privind condamnarea genocidului armean. Acestora li s-au adăugat rezoluții 
ale unor foruri internaționale precum Parlamentul European, Consiliul Europei, Partidul Popular European, Consiliul Mondial 
al Bisericilor, etc. 

În România există, din partea opiniei publice, o importantă susținere a eforturilor privind recunoașterea genocidului 
împotriva armenilor. 

Noi, semnatarii prezentei declarații, considerăm că a venit timpul ca Parlamentul României să adopte, la rândul său, o 
Rezoluție privind recunoașterea acestui genocid și ne manifestăm speranța că un mare număr de senatori și deputați se vor 
alătura demersului nostru. 

Deputat 
Varujan Vosganian 

*** 
Onestitatea politică în împrejurările actuale 

Domnule președinte de ședință, 
Doamnelor deputat, domnilor deputați, 
Multe bilanțuri se vor face după trecerea acestei perioade de mare încercare. Se vor calcula costuri și pagube, vom 

număra victime sau șomeri, probabil că nu vor lipsi sondajele. 
Ceea ce mă tem este că va lipsi evaluarea eticii politice. Molima și rigorile sociale pe care le-a impus nu au descurajat 

nicicum - așa cum ar fi fost de așteptat într-o perioadă grea -subiectivismul, demagogia, furtul de merite, obstrucționarea 
reciprocă și celelalte metehne ale felului în care facem politică. 

Dimpotrivă, în loc de solidaritate constatăm și mai multă schismă, în loc de bună-credință și mai multe vicleșuguri, în 
loc de responsabilitate față de electorat și mai multă poftă de a-l păcăli. De parcă virusul ar afecta nu numai plămânii, ci și 
conștiința, remarc o escaladare a nerușinării și noi tertipuri în a minți și a manipula cetățenii. Dacă le vom trece cu vederea, 
vom încuraja tupeul și meschinăria. 

Un prim exemplu: Uniunea Ucrainenilor din România a simțit chemarea să facă anumite acțiuni, pe măsura 
posibilităților, fie pentru dotarea unor spitale din zone locuite și de ucraineni, fie pentru acordarea de materiale sanitare, fie 
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pentru înzestrarea școlilor cu mijloace electronice. Nu ne împăunăm cu asemenea contribuții, credem că ele ar trebui să facă 
parte dintr-o amplă mișcare filantropică. Am fost însă indignați de inițiativa unora din județul cu cea mai mare concentrare de 
etnici ucraineni, de a încerca să preia și să contabilizeze aceste contribuții în palmaresul unor aleși locali ce n-au făcut nimic 
pentru susținerea acestora. 

Nu aș aborda tema dacă ar fi vorba de un caz singular. Dar obsesia alegerilor strivește bunul simț la toate nivelurile, 
inclusiv în acest for suprem care este Parlamentul României. 

Fac parte din grupul de deputați care au inițiat una dintre legile recent adoptate în sprijinirea sectorului sanitar. 
Imediat ce proiectul legislativ a fost avizat favorabil în comisii, am putut asista cum unii, fără a fi inițiatori, s-au 

împăunat cu meritul inițierii legii. Scandalosul comportament a fost admonestat de la această tribună de mai mulți colegi ai 
Grupului nostru parlamentar, însă de la cei aflați în cauză nu s-a auzit nicio scuză sau explicație. 

În istorie, societățile ies din marile încercări mai înțelepte și mai purificate. Oare așa se va întâmpla și cu societatea 
noastră la sfârșitul actualei perioade? 

Vă mulțumesc pentru atenție.        Deputat 
Nicolae Miroslav Petrețchi 

*** 
Ziua Naţională a Republicii Elene - 25 martie 1821 

Stimatedomnule președinte,  
Doamnelor şi domnilor deputaţi,  
Stimați invitați, 
În data de 25 martie, Ziua Bunei Vestiri, sărbătorim 199 de ani de la începutul Revoluției  Renașterii Naționale a Eladei.  
Ziua de 25 martie 1821 a fost prologul uneia dintre cele mai glorioase lupte duse de poporul elen împotriva jugului 

otoman, un exemplu care avea să fie urmat și de alte popoare din Balcani. 
Însușirea de către poporul elen a ideilor revoluționare ale eminentului iluminist Rigas Feraios Velestinlis și acțiunile 

societății secrete Eteria, pe lângă multe alte inițiative constructive, au avut o contribuție importantă la dinamica pozitivă a 
conștiinței de neam a grecilor și filoelenilor de pretutindeni (Elada, Principatele Române, Rusia, Asia Mică, Austria, Franța, 
Egipt etc.), care și-au unit din nou forțele în lupta pentru libertate și dreptate socială, așa cum au făcut-o de nenumărate ori de-
a lungul istoriei.  

În acest context, în anul 1821, în Elada și în afara ei, grecii și filoelenii au început revoltele împotriva dominației 
otomane. Lupta pentru libertatea elenilor s-a declanșat pe teritoriul Principatelor Române, a continuat în Elada și s-a extins în 
Balcani. Evenimentele desfășurate la Iași și București precum și confruntările armate de la Drăgășani, Sculeni sau Mănăstirea 
Secu sunt edificatoare în acest sens, rămânând înscrise cu litere de aur în istoria elenismului de pretutindeni.  

După nouă ani de război în interiorul și în afara Eladei, sacrificii umane și materiale incomensurabile dar și intense 
eforturi politico-diplomatice, avea să se pecetluiască formarea statului modern elen.  

Stimate domnule președinte,  
Doamnelor şi domnilor deputaţi, stimați  invitați, 
Contribuind esențial la păstrarea identității naționale, protagoniștii luptei pentru independență, eleni și filoeleni, au 

rămas în memoria noastră comună prin curaj și sacrificiu de sine. 
Și pentru că memoria istoriei este un pilon al identității și recunoștinței, anual, în ziua de 25 martie - Ziua Bunei Vestiri, 

grecii din întreaga lume își arborează cu mândrie steagul naţional, care concentrează albastrul cerului şi al mărilor, albul 
neprihănit al luptei pentru independență, ocrotitoarea cruce creştină precum şi cele nouă silabe ale simbolului Revoluţiei de la 
1821 – “Eleftheria I Thanatos” (Libertatea sau moarte). 

Patriotismul, demnitatea şi jertfa pentru patrie, sunt valorile fundamentale ale eroilor Naţiunii, pe care avem datoria ca 
prin propriul exemplu să le transmitem urmașilor, ca pe un fir roşu în ţesătura istoriei neamului. 

Fie ca idealurile şi principiile care au însufleţit gândirea grecilor și filoelenilor de atunci, să ne inspire în continuare, să 
fim uniţi, curajoşi şi solidari în faţa tuturor ameninţărilor ! 

La mulți ani Grecia! 
La mulți ani grecilor și filoelenilor de pretutindeni! 
Vă mulţumesc!      Deputat 

Dr. Dragoș Gabriel Zisopol 
*** 
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Declarație politică 
 

În numele Asociatiei Partida Romilor ”Pro-Europa” si in numele comunitatilor de romi, condamnam modul abuziv, 
rasist si violent in care unii reprezentanti ai fortelor de ordine s-au manifestat fata de romi, in cadrul interventiei fortelor de 
ordine pentru a preveni si sanctiona incidente violente, conflicte in interiorul comunitatii de romi. 

Totodata, dorim sa fim siguri ca cei vinovati de acte de violenta ori acte de abuz sau manifestari abuzive, rasiste, vor fi 
trasi la raspundere si vor suporta, deopotriva, rigorile legii. 

Noi, romii, condamnam manifestarile, actele de violenta verbala si fizica savarsite de cetateni romani de etnie roma, 
manifestari nedemne, gratuite. Asemenea comportamente si atitudini nu se justifica. 

Actele de violenta nu trebuietolerate, ele trebuie condamnate si sanctionate potrivitlegii. Respectarea legii este mai 
presus de orice purtarea buziva, manifestare rasista ori acte de violenta savarsite de fortele de ordine sau de membrii 
comunitatii de romi . 

Asemenea acte de violenta, manifestari abuzive, rasiste nu trebuie tolerate, ele trebuie condamnate in aceeasi masura. 
Din pacate, aceste evenimente ne arata ca nu am invatat nimic din lectiile trecutului (Sclavie, Samudaripenul-

Holocaustuluitat al romilor ori din conflictele inter-etnice de dupa Revolutia din Decembrie 1989).  
Inexistenta climatului pasnic de convietuire si conflictele la nivelul comunitatilor de romi ne aduc in atentie esecul 

politicilor de coeziune sociala, in fapt, esecul clasei politice. 
Noi, romii, declaram ca respectarea legilor impuse de autoritati reprezinta o datorie pentru fiecare comunitate, familie, 

cetatean, indiferentde apartenenta etnica sau religioasa. 
Trebuie sa respectam, trebuie sa protejam pentru a fi protejati si pentru a convietui intr-un climat armonios, intr-un 

climat de pace. Abuzul, violenta trebuiesa inceteze si cei vinovati trebuietrasi la raspundere. 
Noi, romii, suntem obligati sa reluam un apel public caruia domnul prim-ministru nu a dorit sa dea curs. 
La inceputul lunii martie, 2020, in cadrul dialogului cu presedintele Romaniei,  am subliniat cateva aspecte, aspecte 

impartasite de Excelenta Sa. Mai mult, ni s-a solicitat sa ii aducem la cunostiinta urmatoarele: 
- Pandemia nu are etnie si nu trebuie sa etnicizam criza sanitara majora,  
- Combatem stirile false si sustinem dreptul cetatenilor, fara deosebire de etnie, la o corecta si responsabila informare, 
- Actionam, prin colaborare si coordonare, cu institutiile nationale, judetene si locale, in vederea unei informari corecte 

a cetatenilor si pentru a combate starile conflictuale, eventualele violente fizice, verbale. 
Sprijinim, prin intermediul structurilor locale si judetene ale Asociatiei Partida Romilor ”Pro-Europa”, actiunile si 

implementarea masurilor in vederea eradicarii pandemiei in comunitatile de romi si, totodata: 
- In acest sens, am propus infiintarea la nivel judetean a unui Grup de Lucru Mixt, format din reprezentanti ai 

institutiilor deconcentrate, la nive ljudetean, si reprezentanti ai societatii civile, 
- Grupul de Lucru Mixt are un caracterconsultativ, in cadrul caruia reprezentantii Asociatiei Partida Romilor ”Pro-

Europa” sprijina initiativele, masurile de informare si combatere a epidemiei in randul comunitatilor de romi.  
Astfel, va aduc la cunostinta disponibilitatea totala a Asociatiei Partida Romilor ”Pro-Europa” de a pune la dispozitia 

institutiilor abilitate resursele umane si infrasctructura nationala, in scopul coordonarii actiunilor de combatere a starii 
medicale de urgenta in comunitatile de romi. 

In incheiere, vreau sa fac un apel la cetateni romani de etnieroma :  
Dragiromi, Fratiromi, 
Cultura poporului nostru rom, traditiile, legile noastre nescrise,  ne definesc ca fiind un popor demn, un popor de 

supravietuitori. Sclavia, Samudaripenul - Holocaustuluitat al romilor, istoria noastra este o istorie despre - Supravietuire. 
Noi, romii, stim cum sa supravietuim, stim cum sa ne pastram credinta, stim cum sa trecem peste momentele grele! 

Dragostea noastra fata de viata, dragostea noastra fata de familie si de oameni, in general, ne obliga la responsabilitate! 
Nu ne panicam si incetam orice forma de violenta in interiorul si in afara comunitatii si respectam regulile impuse de 

autoritati! 
Si, mai facem ceva, spunem Mulțumesc tuturor celor care lupta in linia intai: medici, asistente, personal medical, 

personal de ordine si asistenta sociala! 
But Sastimos Seavale! 
Multă Sănătate!               Deputat 

Daniel Vasile 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Cursă aeriană pe traseul Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”  
din Constanța – Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena 

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere interesul exprimat de membrii Comunităților Elene din județele Constanța și Tulcea, potențialul de 

dezvoltare pe multiple planuri a Dobrogei, interesul manifestat de către reprezentanții firmelor românești și grecești din 
regiune, și dopotrivă dorința studenților eleni și a cetățenilor români din județele anterior amintite de a călători cu celeritate 
pe traseul România-Grecia, vă adresez întrebarea de mai jos. 

Aveți în vedere deschiderea unei curse aeriene pe traseul Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” din 
Constanța – Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena, prin intermediul companiei aeriene de stat Tarom, 
și în caz afirmativ când considerați că se va întâmpla acest lucru? 

Vă solicit răspunsul în scris. 
Vă mulțumesc pentru amabilitate! 
Cu prețuire,        Deputat 

Dr. ing. ec. Dragoș Gabriel Zisopol 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor 
 

Stimate domnule ministru, 
Prin prezenta, va adresez urmatoarea intrebare: 
- Care este stadiul de realizare al autostrazii Sibiu-Brasov? 
Solici traspunsscris. 
Cu deosebităconsiderație,            Deputat 

Ovidiu Ganț 
*** 

Adresată doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Susținerea tezelor pentru ciclul gimnazial și liceal 
Stimată doamnă ministru, 
Conform declarațiilor domnului Iohannis, pe 15 mai starea de urgență instaurată în țara noastră, va lua sfârșit. În acest 

context, vă solicit următoarele răspunsuri: 
Având în vedere declarația de mai sus, este posibil ca elevii din învățământul preuniversitar să își reînceapă cursurile? 
S-a avut în vedere asigurarea măsurilor de respectare a normelor de distanțare socială și cele igienico-sanitare? 
Se ia in calcul ca Guvernul să pună la dispoziție toate cele necesare pentru acestea, cum ar fi măști pentru fiecare elev și 

profesor, substanțe dezinfectante la intrarea în unitatea școlară și săli de clasă, mănuși șamd? 
Potrivit structurii anului școlar în curs, semestrul al doilea încă nu și-a modificat data la care ar trebui să se încheie, mai 

exact, 12 iunie, însă dacă până atunci elevii nu se vor putea întoarce la școală, cum va fi posibil acest lucru? 
Pentru ca situația școlară să fie încheiată, metodologia actuală prevede ca elevii să aibă cel puțin două note și nota din 

teză. Având în vedere că tezele sunt obligatorii pentru ciclul gimnazial și liceal, în cazul în care elevii nu se vor întoarce la 
școală până la data de 12 iunie, ar putea fi acestea excluse și situația școlara se va putea încheia fără acestea? 

Așadar, având în vedere situația prezentată mai sus, vă rog să îmi comunicați, atât în scris la Camera Deputaților, cât și 
pe adresa de email mariana.popescu@cdep.ro , răspunsul dumneavoastră. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosibită considerație,            Deputat 

Mariana Venera Popescu 
*** 
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 Interpelare 
 
 
 
Adresată: doamnei Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
Din partea: Mariana Venera Popescu, deputat  
Obiectul: Obligativitatea cursurilor online 
 

Stimată doamnă ministru, 
Conform ordinului ministerial nr. 4135/21.04.2020 pe care l-ați aprobat, participarea la cursurile online pentru 

învățământul preuniversitar a devenit obligatorie. Aproximativ trei milioane de elevi ar trebui să învețe în aceste zile de 
acasă prin intermediul platformelor online puse la dispoziție de Minister, un lucru extraordinar, însă, din păcăte, nu toți 
elevii (l din 4 elevi mai exact) dispun de tehnologia necesară pentru acestea. Pe lângă copii, să nu uităm, să ne reamintim, 
și de cadrele didactice aflate în această situație. 

Consider că acest ordin are un caracter discriminatoriu și oferă posibilitatea comiterii unor abuzuri precum folosirea 
absenței ca mijloc de coerciție, iar singurul mod prin care aceste aspecte pot fi evitate este asigurarea, de către Stat, 
profesorilor, elevilor și școlilor de tot ce au nevoie pentru desfășurarea unei asemenea activități, adică computere și acces 
la internet. 

Ați mai declarat că durata cursurilor rămâne tot de 40 de minute. Având în vedere programa școlară în care elevii au 
în mod normal câte 4-6 discipline zilnic, cum ar trebui procedat? În alte state cursurile durează chiar și 20 de minute din 
cauza concentrării mai reduse de care elevii dau dovadă în mediul online. 

Așadar, având în vedere situația prezentată mai sus, vă rog să îmi comunicați, atât în scris la Camera Deputaților, 
cât și pe adresa de email mariana.popescu@cdep.ro, răspunsuri la următoarele întrebări: 

l. Considerați necesar modificarea acestui ordin? 
2. Ar fi ideală introducerea obligativității cursurilor doar pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a considerând faptul 

că au de susținut Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul?  
3. Ce surse de exploatare pot fi folosite pentru achiziționarea echipamentelor necesare elevilor și profesorilor? 
4. Câți elevi și profesori se află în situația în care nu dispun de o conexiune la internet? 
5. Ce alte scenarii ar mai putea fi luate în calcul? 
Vă mulțumesc! 
Cu deosibită considerație,        

*** 
 


