
CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 10 - 2020  
Săptămâna 15 - 19 iunie 2020  

 

 

1 
 

 
 
Stimaţi abonaţi, 
 
Vă transmitem sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, cu speranţa că o veţi considera utilă în activitatea 
dumneavoastră. 
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   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
 
*  Datele prezentate sunt primite de la Grupurile parlamentare 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea  februarie – iunie 2020 

 
(Situaţia cuprinde datele la 19.06.2020) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1744 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020 1368 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020 376 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 137 

193 

– votate  
 

191   

             din care: - înaintate la Senat      45 

                            - în procedura de promulgare 63 

                            - promulgate* 63 

                            - respinse definitiv 20 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1555 

a) pe ordinea de zi 629 

b) la comisii  
 

902 

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 

5 

3) Desesizări 4 

4) Retrase de inițiatori 2 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 21 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 21 

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

 
   Cele 191iniţiative legislative votate privesc: 

                          54 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                            din care: 
                                   34 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                        3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    17 proiecte de legi 
                                   137 propuneri legislative 
                             din care 

* În anul 2020 au fost promulgate 85 de legi, dintre care 22 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflatepe ordinea de zi  
a Camerei Deputaților 

 
 
 
 

Şedinţele online din zilele de luni, 15, miercuri, 17 și joi, 18 iunie* 2020 
 

 
 
 
 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          18               

21        

   - votate 
 

21 

                           - la Senat 
 

  3 

                           - la promulgare 
 

18 

Retrimise la comisii                         2 

 
Ives   
 
 

▪ Cele 21 de iniţiative legislative votate privesc: 
 
                       8 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului  
                              13 propuneri legislative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului 
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ives r  C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor  
în săptămâna 15 - 19 iunie 2020 

 

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

1.  PL-x 347/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă  
 

2.  PL-x 245/2020 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996  
 

3.  PL-x 640/2019 - Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna 
şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie  
 

4.  PL-x 493/2018 - Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-
Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare  
 

5.  PL-x 276/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 
cheltuieli în domeniul sănătăţii  
 

6.  PL-x 335/2020 - Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii  
 

7.  PL-x 353/2020 - Lege privind adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea 
aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 
România si instituirea unor măsuri tranzitorii 
 

8.  PL-x 225/2020 - Lege pentru modificarea alin. (2) al art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
 

9.  PL-x 478/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului  
 

10.  PL-x 367/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor 
acte normative  
 

11.  PL-x 145/2020 - Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă 
Cluj-Napoca, în domeniul public al Judeţului Cluj 
 

12.  PL-x 105/2019 – Lege pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua națională de comemorare a Holocaustului 
împotriva romilor – Samudaripen 
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13.  PL-x 286/2018 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 
 

14.  PL-x 434/2019 - Lege pentru declararea zilei de 18 iunie ca Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului 
Comunist 
 

15.  PL-x 396/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
 

16.  PL-x 363/2020 - Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru 
modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ   
 

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

1. PL-x 271/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2020 privind 
desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate 
autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă 
 (Se consideră adoptat în temeiul art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

2. Pl-x 30/2018/2019 – Proiect de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.64 din 23 ianuarie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.134 din 20 februarie 2019  
 

3. PL-x 306/2020 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.79/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii educației naționale nr.1/2011 
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

(la data de 18 iunie 2020) 
 

I.  În perioada 15 – 18  iunie 2020  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 29 rapoarte, din care 5 suplimentare și 3 

comune pentru ședințele comune cu Senatul 
 Comisiile permanente au depus 52 avize. 
Cele 29 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare      24 
 rapoarte de respingere     5 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului               14  
 Ordonanțe ale Guvernului                                   1 
 Proiecte de legi și propuneri legislative:           14                                              

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 877 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 76 pentru raport 

suplimentar.  

 

II. De la începutul actualei legislature 

Comisiile parlamentare au întocmit  2545 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2017 

În anul 

2018 

 

În anul 

2019 

 

În anul 

2020 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
648 751 461 280 

 rapoarte suplimentare 
115 67 68 35 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 23 11 

TOTAL 818 849 552 326 
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A N E X A  
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada   15 – 18  iunie   2020 

 
I. Comisia economică 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 489/2017 
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru protejarea 
intereselor economice ale statului 

23 
paarlam.,   
adoptat    
de Senat 

9.06.20 

Raport de 
respingere 
(252//R din 
10.06.2020) 

2 PLx 314/2020 
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru protejarea 
intereselor naţionale în activitatea economică 

14 
senatori,   
adoptat   
de Senat 

9.06.20 

Raport de 
aprobare 

(253//R din 
10.06.2020) 

 
I. Comisia pentru buget 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 80/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.87/2019 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art.6 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale 
prioritare de mediu şi gospodărire a apelor – raport 
comun cu Comisia pt.mediu 

Guvern,    
adoptat    
de Senat 

5.05.20 
26.05.20 

Raport de 
aprobare 
(262/R din 

16.06.2020) 

2 PLx 276/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.31/2020 pentru 
completarea OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii – raport comun cu Comisia pt. sănătate 

Guvern,    
adoptat    
de Senat 

9.06.20 
16.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(268/R din 

16.06.2020) 

3 PLx 367/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.90/2020 pentru 
modificarea OG nr.6/2019 privind instituirea unor 
facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte 
normative 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

16.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(269/R din 

16.06.2020) 

4 PLx 396/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

1 senator,   
adoptat   
de Senat 

17.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(276/R din 

17.06.2020) 

5 PLx 19/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul fondurilor europene – 
raport comun cu Comisia pt. industrii și Comisia 
juridică 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

2.06.20 
9.06.20 

16.06.20 

Raport de 
aprobare  cu 

amendamente 
(280/R din 

18.06.2020) 
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6 PLx 153/2020 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2020 

Guvern 18.06.20 

Raport comun 
de aprobare cu 
amendamente 

 (10/RC din 
18.06.2020) 

7 PLx 154/2020 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

Guvern 18.06.20 

Raport comun 
de aprobare 
 (11/RC din 
18.06.2020) 

 
II. Comisia pentru industrii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 202/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale – raport comun cu 
Comisia pt. apărare 

27 
parlam.,   
adoptat   
de Senat 

2.06.20 
9.06.20 

Raport de 
respingere 
(261/R din 

15.06.2020) 

2 PLx 19/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul fondurilor europene – 
raport comun cu Comisia pt.buget și Comisia juridică 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

2.06.20 
9.06.20 

16.06.20 

Raport de 
aprobare 

cu 
amendamente 

(280/R din 
18.06.2020) 

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

27 
parlam.,  
adoptat    
de Senat 

16.04.19 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(187/RS din 
16.06.2020) 

 
III. Comisia pentru transporturi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 591/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru 
Siguranţa Aviaţiei Civile şi pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia tehnică a 
accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă 

Guvern,  
adoptat   
de Senat 

16.04.19 

Raport 
suplimentar 

de aprobare cu 
amendamente 

(84/RS din 
17.06.2020) 
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IV. Comisia pentru agricultură 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 159/2019 

Proiect de Lege pentru completarea art.34 din OUG 
nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură 

31 
parlam.,  
adoptat   
de Senat 

9.06.20 

Raport de 
respingere 
(277/R din 

17.06.2020) 

2 PLx 418/2019 

Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din 
OUG nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care 
se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 
modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură 

29 
parlam.,  
adoptat   
de Senat 

9.06.20 

Raport de 
respingere 
(278/R din 

17.06.2020) 

3 PLx 551/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6, 
art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020 

20 
parlam.,   
adoptat    
de Senat 

16.06.20 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(279/R din 
17.06.2020) 

4 PLx 208/2017 

Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.3/2015 
pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură 

2 
parlam.,   
respinsă 
de Senat 

9.06.20 

Raport 
suplimentar  

de respingere 
382/RS1 din 
17.06.2020 

 
V. Comisia  pentru administrație 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 335/2020 
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii – raport comun cu Comisia juridică 

16 
deputați,   
adoptat   
de Senat 

16.06.20 

Raport de 
aprobare 
(266/R din 

16.06.2020) 

2 PLx 205/2020 
Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi ”Oraş 
- martir al Revoluţiei din Decembrie 1989” 

24 
parlam.,   
adoptat   
de Senat 

16.06.20 

Raport de 
aprobare 
(267/R din 

16.06.2020) 

3 PLx 478/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind 
protecţia mediului –raport comun cu Comisia pt. mediu 

45 
parlam.,   
adoptat   
de Senat 

9.05.20 
26.05.20 
16.06.20 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(271/R din 
17.06.2020) 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 10 - 2020  
Săptămâna 15 - 19 iunie 2020  

 

 

10 
 

4 PLx 106/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 
elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de 
stat – raport comun cu Comisia pt. învățământ 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

5.05.20 
16.06.20 

Raport de 
aprobare 
(273/R din 

17.06.2020) 

 
VI. Comisia pentru mediu 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 80/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.87/2019 privind 
prorogarea termenului prevăzut la art.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea 
şi finanţarea programelor multianuale prioritare de 
mediu şi gospodărire a apelor – raport comun cu 
Comisia pt. buget 

Guvern,    
adoptat    de 

Senat 

5.05.20 
26.05.20 

Raport de 
aprobare 
(262/R din 

16.06.2020) 

2 PLx 478/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 
privind protecţia mediului –raport comun cu 
Comisia pt. administrație 

45 parlam.,   
adoptat   de 

Senat 

9.05.20 
26.05.20 
16.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(271/R din 

17.06.2020) 

3 PLx 245/2020 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii apelor nr.107/1996 

74 parlam.,  
adoptat  de 

Senat 
16.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(272/R din 

17.06.2020) 
 

VII. Comisia pentru muncă și protecție socială 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 632/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri 

2 parlam.,   
adoptat   de 

Senat 
15.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(264/R din 

16.06.2020) 

2 PLx 347/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.64/2020 privind 
modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea 
unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

Guvern,   
adoptat   de 

Senat 
15.06.20 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(265/R din 
16.06.2020) 
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3 
PLx 

30/2018/2019 

Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi – raport 
comun  cu Comisia pt. sănătate și Comisia 
juridică 

35 parlam. 
15.10.19 
15.06.20 
16.06.20 

Raport 
suplimentar 
de aprobare  

cu 
amendamente 

(130/RS din 
16.06.2020) 

 
VIII. Comisia pentru sănătate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 445/2019 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

8 deputati, 
adoptat    
de Senat 

15.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(263/R din 

16.06.2020) 

2 PLx 276/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea 
unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii – raport comun cu Comisia pt. 
buget 

Guvern,    
adoptat    
de Senat 

9.06.20 
16.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(268/R din 

16.06.2020) 

3 
PLx 

30/2018/2019 

Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi – raport comun  cu Comisia 
pt. muncă și Comisia juridică 

35 parlam. 
15.10.19 
15.06.20 
16.06.20 

Raport 
suplimentar 

de aprobare cu 
amendamente 

(130/RS din 
16.06.2020) 

 
IX. Comisia pentru învățământ 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 106/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat – raport comun cu Comisia pt. 
administrație 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

5.05.20 
16.06.20 

Raport de 
aprobare 
(273/R din 

17.06.2020) 

2 PLx 306/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – raport comun cu 
Comisia pt.apărare 

Guvern 
9.06.20 

16.06.20 
17.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(275/R din 

17.06.2020) 
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X. Comisia juridică 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 363/2020 

Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru 
modificarea art.151 alin.(3) din OUG  nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 

4 parlam.,  
adoptat   
de Senat 

15.06.20 

Raport de 
aprobare 
(260/R din 

15.06.2020) 

2 PLx 335/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii – raport comun cu Comisia pentru 
administrație 

16 
deputați,   
adoptat   
de Senat 

16.06.20 

Raport de 
aprobare 
(266/R din 

16.06.2020) 

3 PLx 286/2018 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal 

7 parlam.,  
adoptat   
de Senat 

16.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(270/R din 

17.06.2020) 

4 PLx 19/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 
a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul fondurilor 
europene – raport comun cu Comisia pt. buget și  
Comisia pt. industrii  

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

2.06.20 
9.06.20 

16.06.20 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(280/R din 

18.06.2020) 

5 PLx 353/2020 

Proiect de Lege privind respingerea OUG nr.72/2020 
pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) 
din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în România şi instituirea 
unor măsuri tranzitorii 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

15.06.20 

Raport 
suplimentar  

de aprobare cu 
amendamente 

(243/RS din 
15.06.2020) 

6 PLx 
30/2018/2019 

Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi – raport comun  cu Comisia 
pt. muncă și Comisia pt. sănătate 

35 parlam. 
15.10.19 
15.06.20 
16.06.20 

Raport 
suplimentar 

de aprobare cu 
amendamente 

(130/RS din 
16.06.2020) 

 
XI. Comisia pentru apărare 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 202/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice central – raport comun cu 
Comisia pt. industrii 

27 
parlam.,   
adoptat   
de Senat 

2.06.20 
9.06.20 

Raport de 
respingere 
(261/R din 

15.06.2020) 

2 PLx 241/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electronică – raport 
comun cu Comisia pt. tehnologia informației 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

17.06.20 

Raport de 
aprobare 
(274/R din 

17.06.2020) 
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3 PLx 306/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 – raport comun cu 
Comisia pt.învățământ 

Guvern 
9.06.20 

16.06.20 
17.06.20 

Raport de 
respingere 
(275/R din 

17.06.2020) 
 

XII. Comisia  pentru tehnologia informației 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 241/2020 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electronică – raport 
comun cu Comisia pt. apărare 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

17.06.20 

Raport de 
aprobare 
(274/R din 

17.06.2020) 
 
 

XIII. Comisia  pentru Statut 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 396/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal 

1 senator,   
adoptat   
de Senat 

18.06.20 

Raport comun  
de aprobare 

(9/RC din 
18.06.20) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații politice 
 

Forme fără fond 
 

Între starea de urgență și starea de alertă au existat 3 zile de vid legislativ care s-ar fi putut transforma în haos. Dacă nu 
s-a întamplat așa, nu este meritul Guvernului, ci strict al cetățenilor care sunt mult mai înțepelți și mai conștiincioși decât 
membrii Cabinetului Orban II. Românii au înțeles că nu miniștrii și nici ordinele lor – adesea contradictorii, dacă nu aberante- 
îi apără de pandemie. Dar ar fi meritat să fie ajutați, nu numai să li se repete obsesiv, de la cel mai înalt nivel, să spele pe 
mâini.  

În baza O.U.G. 78 din 22 mai 2020, ar fi trebuit achiziționate măști pentru a fi distribuite unui mare număr de cetățeni 
cu probleme materiale sau de sănătate.Unde sunt măștile? 

Și, pentru că aminteam de conținutul aberant, ridicol, aiuritor al unor decizii ministeriale, ce a fost exact reglementarea 
pescuitului cu mască și dezinfectant pe lacuri și în râuri, fără socializare și grătare? Dar discriminarea clară între regimul de 
funcționare a grădinițelor, creșelor, after-school-urilor private și de stat? Să ne amintim de declarația domnului ministru Cîțu 
“obiectivul nostru este dezvoltarea sectorului orivat”. 

Ce înțelege doamna ministru - soprana educației românești prin norme metodologice inexistente care vor fi aplicate de 
îndată?A reevaluat distinsul ministru al culturii repertoriul dramaturgiei universale sau ne mulțumin cu Tache, Iache și Câdar, 
fiindcă personajele pot sta la 2 metri unul de altul? 

Și acum vin și cer încă o prelungire, încă un vot de încredere. Cu ce argumente?  
Meșteșugul vorbelor lungi tărăgănate și inconsistente este specialitatea Premierului de la care au deprins și miniștrii 

știința „formelor fără fond”, cum bine a țintuit Titu Maiorescu exprimarea golită de conținut.  
Vă mulţumesc! 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Prostia PNL ucide la Botoșani! 

Stimați colegi, 
În calitate de deputat ales în județul Botoșani, vreau să vă fac o descriere a situației actuale în urma a 3 luni de 

pandemie. Lucrurile sunt departe de a fi sub control la Botoșani, iar cifrele sunt tot mai îngrijorătoare. COVID-19 s-a răspândit 
pe tot teritoriul județului Botoșani, iar până acum la Botoșani avem aproape 900 de cazuri de îmbolnăviri și foarte multe 
decese. Situația este dezastruoasă! 

Le transmit un singur lucru celor de la PNL și de la tribuna Parlamentului până când nu este prea târziu, încetați să mai 
faceți prostii, PROSTIA PNL UCIDE! Un lucru este cert și clar pentru toată lumea, de 3 luni, PNL gestionează cu nepricepere 
sănătatea publică a județului Botoșani și și-a dovedit limita de neputință și prostia! Acest lucru se vede cu ochiul liber prin 
nenumăratele cazuri de îmbolnăviri din județul Botoșani, cazuri pe care ar trebui să le aibă pe conștiință! Aceste cazuri de 
îmbolnăviri și de persoane decedate, îi vor urmări permanent și mai devreme sau mai târziu vor răspunde pentru ele, 
administrativ, legal sau moral. 

PNL, Ajunge!!! Deja este prea mult!!! De ce doar la Botoșani crește permanent numărul persoanelor infectate cu 
COVID? Sunt prea multe persoane decedate!!! Numărul deceselor a crescut îngrijorător la Botoșani, iar orice viață pierdută 
este o tragedie! Iar cei de la PNL nu trebuie să uite un lucru, când se moare din vina autorităților se numește crimă! Crimă este 
atunci când îți lași medicii să se infecteze pentru că PNL-ul era prea ocupat să dea contracte firmelor de casă, când interesul 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 10 - 2020  
Săptămâna 15 - 19 iunie 2020  

 

 

15 
 

principal este să numești incapabili la conducerea spitalelor, România fiind în plină pandemie! Crimă este atunci când ascunzi 
informații publice, atunci când începi să nu mai raportezi numărul deceselor, când nu știi să gestionezi situații, atunci când ești 
total nepregătit, dar te ții cu dinții de scaun pentru că așa spune PNL-ul! 

Timp de trei luni din cauza celor de la PNL nu am știut nimic despre stocurile de teste, de numărul testelor efectuate, de 
disfuncțiile care apar în aprovizionarea spitalelor cu materiale sanitare și echipamente de protecție, nimic referitor la numărul 
REAL al celor depistați pozitiv, nimic despre starea pacienților internați, iar anchetele epidemiologice vor rămâne la sertar 
pentru opinia publică. Nu vom ști dacă într-un anumit loc în care ne-am deplasat este sau nu focar de infecție! Acestă 
secretomanie este fără precedent în România de după 1989 și este din cauza liberalilor. Județul Botoșani este pe mâna unor 
nepricepuţi, ajunşi în posturi de decizie în momente grele. Sigur, vor spune că și-au asumat reponsabilitatea într-un moment 
greu, dar să accepți să ocupi o demnitate de vârf, ştiind că îţi lipseşte expertiza necesară e, până la urmă, o formă de hoţie și 
prostie! Este inacceptabil să vedem niște incompetenți liberali care se bâlbâie în decizii zi de zi. Ori au făcut prost, ori nu au 
făcut nimic pentru combaterea pandemiei, pentru că nu se vede nici un rezultat în urma lor. 

Nu în ultimul rând, am făcut apeluri repetate în presa locală și voi face și de aici, românii trebuie să se poată trata în 
spitale! Nu voi permite ca PNL să le mai țină goale și închise. Fără cozi ale umilinței, fără bolnavi lăsați să moară la ușile 
spitalelor.  

Deputat 
Costel Lupașcu 

*** 
 

Susțin protestul salariaților DGASPC Giurgiu, neplătiți de două luni 
 
Sunt în asentimentul salariaților DGASPC Giurgiu și susțin protestul organizat ieri de aceștia, deoarece situația lor este 

inacceptabilă și inadmisibilă într-o țară europeană așa cum este România.  
Consider că cei 1.000 de asistenți sociali care nu și-au primit salariile de două luni au perfectă dreptate în a-și cere 

drepturile. Problema a rămas nerezolvată din vina exclusivă a guvernului, care nu a returnat până acum sumele cheltuite de 
Consiliul Județean Giurgiu pentru combaterea pandemiei. De altfel, conducerea CJ Giurgiu a făcut aproape zilnic, de două luni 
încoace, demersuri pentru plata angajaților DGASPC, însă reprezentanții guvernamentali sunt ocupați de cu totul alte aspecte, 
precum deschiderea sălilor de jocuri de noroc și a altor unități unde liberalii sunt direct interesați. 

Vreau să-i întreb pe conducătorii Guvernului, pe Iohannis, Orban și Cîțu, dacă și-au primit salariile în ultimele două 
luni, după munca depusă zi și noapte „în slujba poporului”?  

Dacă ei și-au primit banii, atunci și salariații DGASPC Giurgiu trebuie să-i primească, mai ales că marea majoritate a 
acestora sunt întreținători ai familiilor și pur și simplu nu mai au bani să trăiască! 

Situația economică a angajaților și familiilor acestora este dramatică. Au rate neachitate la bănci, utilități neplătite, își 
iau mâncare pe datorie, iar o mare parte sunt familii monoparentale, cu un singur venit, inexistent de două luni! În aceeași 
ipostază sunt și persoanele instituționalizate din subordinea DGASPC Giurgiu, copii, bolnavi, persoane vârstnice.   

Lăudabil este faptul că salariații instituției nu au lipsit nicio zi de la locul de muncă, chiar dacă nu și-au primit banii, 
activitățile nefiind afectate.  

Reiterez rugămintea adresată Guvernului de a adopta în regim de urgență un act normativ care să rezolve situația de la 
DGASPC Giurgiu și a debloca plata salariilor, deoarece, în caz contrar, am putea asista la evenimente nedorite. 

 
Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 
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Guvernul Orban nu pare interesat de siguranța cetățenilor. 
Grave sincope în activitatea poliției rurale 

 
Distinse domnule/doamnă preşedinte de şedinţă, 
Distins prezidiu,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Cele mai frecvente tipuri de infracțiuni cu care se confruntă polițiștii din mediul rural sunt cele comise prin violență – 

agresiuni, loviri, vătămări, dar și infracțiuni de tipul tâlhărie sau viol, ce apar pe fondul consumului de alcool, în familie, în 
baruri sau discoteci. 

Dincolo de faptul că aceste situații grave sunt generate de lipsa educației, datoria polițiștilor este nu doar să intervină cu 
promptitudine, să identifice autorii, ci și să prevină astfel de evenimente. Dacă adăugăm la acest șir de activități intervențiile 
determinate de apelurile la 112, soluționarea de dosare și petiții sau activități de constatare a încălcării normelor rutiere, 
activități de verificare a respectării legislației în domeniul comerțului sau pe linia pazei bunurilor și valorilor, constatăm astfel 
că există o gamă largă și foarte diversă de atribuții și activități ce nu pot fi asigurate în totalitate, în condițiile în care există în 
prezent un deficit de lucrători în cadrul poliției, mai ales la posturile rurale. 

Acest aspect înseamnă dificultăți sporite, o multitudine de activități solicitante, presiune la locul de muncă și, de multe 
ori, o întârziere nedorită atunci când trebuie să se răspundă problemelor și solicitărilor cetățenilor. 

Dificultățile domeniului sunt accentuate de faptul că în multiple situații o singură patrulă asigură intervenția pe raza mai 
multor comune, acoperind distanțe mari și o paletă complexă de evenimente. În plus, de multe ori se constată o apelare 
excesivă și nejustificată a numărului de urgență 112, fără ca evenimentele sesizate să reprezinte o urgență. Numai în județul 
Iași, în 2019, au fost înregistrate 79.173 apeluri la 112, ceea ce reprezintă 5,05% din totalul apelurilor la nivel naţional, date 
prin care Iașul ocupă locul al II-lea în țară, după municipiul București, la mare diferență față de următorul județ. 

Este adevărat că județul Iași reprezintă o structură teritorială amplă, cu probleme complexe, în acord cu populația și cu 
numărul de unități administrativ teritoriale. Este greu să deslușim, totuși, care este situația la nivel național, în condițiile în care 
pagina web a Ministerului de Interne ne oferă date statistice privind numărul și tipologia intervențiilor serviciilor profesioniste 
în situații de urgență doar din primele nouă luni ale anului 2013… - comunicare deficitară, statistici incomplete, absența 
analizelor de specialitate, cu toate consecințele implicate! 

Deși pe durata pandemiei, datorită măsurilor restrictive de circulație a cetățenilor impuse de ordonanțele militare date de 
Guvern, a scăzut numărul de infracțiuni, nu trebuie să considerăm problemele rezolvate, să plasăm siguranța cetățenilor în plan 
secund și să ignorăm statisticile alarmante din perioadele de normalitate. Datele oferite de Poliția Română arată, de exemplu, 
că în martie anul acesta numărul infracțiunilor sesizate a fost cu 14,6% mai mic față de valorile înregistrate în aceeași perioadă 
a anului trecut, așa cum o scădere importantă există și în privința furturilor - aproape 20%, procent înregistrat și în cazul 
tâlhăriilor. În mod firesc, infracțiunile stradale au fost cu aproape 27% mai puține. Revenirea la starea de normalitate poate 
aduce un alt val de infracțiuni, pentru care avem nevoie de polițiști pregătiți și intervenții prompte. 

Poliția se confruntă, însă, cu probleme stringente, printre care schema subdimensionată de personal, datorată și 
pensionărilor excesive din ultimii ani, cu plecări din sistem ce nu au fost compensate decât parțial cu alte încadrări, dar și cu 
lipsa de experiență a celor intrați de curând în sistem. Ținând cont de situațiile care mi-au fost relatate de către primari, de 
specialiști în domeniul securității persoanelor, de cetățeni veniți în audiență la cabinetul parlamentar, considerând relevante și 
alte informații desprinse din dialogurile și dezbaterile la nivelul instituțiilor de specialitate, se impun următoarele măsuri 
posibile, cerute de logica activităților și de responsabilitățile Ministerului Afacerilor Interne: 

- Urgența unor analize obiective și temeinice la nivelul ministerului de resort, cu evaluarea tuturor parametrilor și 
criteriilor privind derularea activităților specifice poliției rurale; 

- Încadrarea urgentă de personal, până la completarea schemelor existente; 
- Acordarea unor salarii adecvate responsabilităților și riscurilor la care sunt expuși zilnic polițiștii; 
- Modificarea legislației în sensul susținerii efective a activităților specifice, conferind autoritate polițistului, dar și 

responsabilități și proceduri clare 
- Modernizarea mijloacelor tehnice specifice de investigare; 
- Pregătirea adecvată a personalului angajat din sursă externă (măsură aplicabilă cu precădere pentru personalul care nu 

provine din școlile de poliție); 
- Asigurarea fondurilor necesare pentru amenajarea/renovarea sediilor în care funcționează posturile de poliție rurală, 

ținând cont că sunt necesare lucrări de anvergură; 
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- Achiziția de autovehicule - din datele statistice prezentate de I.P.J. Iași pentru anul 2019 rezultă că gradul de asigurare 
cu autovehicule este de doar 64,85 %; 

Pentru a amplifica măsurile ce pot fi luate în vederea protecției cetățenilor, cu siguranță este utilă și Legea nr. 155/2010, 
care permite primăriilor să înființeze poliția locală la nivel de comună, măsură care ar putea veni în ajutorul cetățenilor, deși 
insuficiența fondurilor în cazul comunelor mai mici, cu bugete modeste reprezintă un impediment. Un exemplu de bună 
practică în acest sens se regăsește în comunele Holboca, Tomești sau Miroslava din județul Iași, unde funcționează deja, de 
câțiva ani, poliția locală a comunei. 

Activitatea lucrătorilor de poliție rurală este deosebit de importantă, căci polițistul – obiectiv, imparțial, profesionist, 
bine pregătit – joacă un rol primordial în aplanarea și prevenirea conflictelor, în protecția drepturilor omului, cu respect pentru 
lege, pentru ordinea publică, cu respect pentru cetățean. 

Numai la nivelul județului Iași vorbim despre 9 secții de poliție rurală, ce coordonează 93 de posturi de poliţie 
comunală. Deci structurile-cadru sunt bine conturate, dar nevoia de personal suficient, motivat, bine plătit, cu pregătire inițială 
și continuă relevantă, se impune ca o condiție esențială pentru eficiența și calitatea activităților din unitățile menționate. 

Dacă nu le vom asigura condiții decente pentru desfășurarea activităților, dacă nu va fi personal suficient pentru 
multiplele provocări, dacă posturile de poliție nu vor avea dotările necesare, dacă nu se vor parcurge stagii de pregătire, 
polițiștii riscă să se îndepărteze de toate aceste responsabilități de care societatea are nevoie, iar comunitățile sigure pe care le 
dorim vor rămâne doar la stadiul declarativ sau simple formulări ale unor obiective iluzorii.   

 
Deputat 

Camelia Gavrilă 
*** 

 

Guvernul IOC se face că face 
  

 Pe 15 iunie am sărbătorit Ziua Internațională a Medicilor și Farmaciștilor, o zi în care, în acest an mai mult ca oricând, 
le mulțumim eroilor care au luptat în linia întâi cu un inamic necunoscut - COVID-19. Eroi pentru care Guvernul PNL nu s-a 
preocupat nici măcar ca să aibă protecția necesară, pandemia prinzându-i pe medicii români fără măști de protecție sau 
combinezoane. Asta pentru că, la începutul acestui an, chiar președintele Klaus Iohannis, deținătorul de facto al ” Guvernului 
MEU” era preocupat mai degrabă de alegeri anticipate. Tot pe atunci, Iohannis numea pandemia de coronavirus o simplă 
răceală și era foarte ocupat să organizeze alegeri anticipate. 

Mai mult, la două luni de la momentul în care România a început lupta cu COVID-19, Guvernul IOC nu dăduse încă 
banii promiși medicilor care au luptat în linia întâi. Stimulentele de 500 de euro s-au lăsat așteptate. Unde este respectul vostru 
față de medici, domnilor liberali? În schimb, PSD a răspuns apelului cadrelor medicale aflate în prima linie a bătăliei cu 
pandemia şi, într-un timp extrem de scurt, am transpus în lege solicitările acestora de a le fi protejată familia de către statul 
român. Am promis şi am făcut!  

De altfel, Guvernarea PSD a oferit cele mai mari salarii din istorie medicilor, care au, în sfârșit, venituri comparabile cu 
cele ale colegilor europeni. Ne plecau medicii cu sute în fiecare an, iar măsurile PSD au încetinit acest fenomen. 

Iată câteva Exemple de creșteri ale veniturilor „în mână” de pe fluturașul de salariu: medic primar: de la 4.880 lei în 
2016, la 15.175 lei în 2019;medic specialist ATI: de la 3.817 lei în 2016, la 12.156 lei în 2019;chirurg, chirurgie generală: de 
la 2.823 în 2016, la 7.700 în 2019. 

E ușor să spui că faci, mai greu este să și faci, domnilor liberali. Când aveți de gând să vă treziți, când aveți de gând să 
tratați cu respect acest popor? Țineți oamenii în case, nu deschideți Bisericile, pentru că nu sunteți în stare să veniți cu soluții. 
În nici 8 luni, ați reușit să duceți România pe ultimele locuri în toate clasamentele europene. știm cu toții că nu aveți soluții, 
știm cu toții că vă interesează mai degrabă afacerile voastre decât binele țării. Și nu uitați că oamenii vor sancționa asta prin 
vot.  

Deputat 
Laurențiu Nistor 

*** 
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Guvernanții peneliști vor ajunge să reglementeze pandemia retroactiv 
 

Stimați colegi parlamentari,  
Este vizibil și adevărat că trecem cu toții printr-o perioadă dificilă și complicată; în același timp, este foarte clar că 

aceste vremuri ne-au prins cu un guvern liberal în care oamenii și-au pus speranța unui liman la care să ajungem cu bine. Nu 
vă ascund faptul că democrația în Români a avut de suferit prin aceea că liberalii au ajuns la guvernare nu prin câștigarea unor 
alegeri, așa cum ar fi fost normal, ci printr-o concurs de împrejurări.  

Din păcate, zi de zi, săptămână de săptămână am asistat siderați la bâlbâieli și bâjbâieli guvernamentale, cu măsuri 
anunțate și retrase, cu dispoziții neconstituționale sau, de mult prea multe ori, cu atacuri directe la adresa statului de drept. 
Despre accesele de autoritarism ale liberalilor în frunte cu președintele Klaus Iohannis am tot avertizat, ba chiar însăși Curtea 
Constituțională a României s-a văzut nevoită să intervină pentru ca liberalii să nu-și asume discreționar o putere pe care nu au 
câștigat-o prin alegeri directe și, prin urmare, nu o merită! 

Mă văd nevoit să vă reamintesc cum înainte de a doua etapă a relaxării măsurilor restrictive impuse cu atâta pompă de 
liberali, guvernul Orban nu avea normele prin care vor funcționa terasele publice. Am spun noi atunci că este fără precedent ca 
guvernul să anunțe la ora 23.00 normele de funcționare a atâtor de multe unități, cu doar o oră înainte de a intra, legal, în 
vigoare acele măsuri.  

Astăzi, 15 iunie, asistăm din nou la o măsură a „impotenței administrative” a guvernului Orban! Este a treia etapă de 
relaxare a măsurilor restrictive anunțată de mai bine de o săptămână. Astăzi ar trebui să se redeschidă grădinițele și marile 
centre comerciale. Ei, cu gurile lor au anunțat termenul de la care intră în vigoare noi condiții de relaxare. Și totuși, astăzi, 15 
iunie, liberalii au bătut un nou record mondial! Deși măsurile au intrat în vigoare de la ora 00.00, iar grădinițele trebuiau 
deschise de la ora 09.00, rușinoasa ministresă a educației, Monica Anisie, are îndrăzneala să transmită presei la ora 11.00 că 
„peste o oră” vom publica normele de funcționare a grădinițelor proaspăt redeschise.  

Oare imaginea părinților cu copii de mână care stau în fața grădiniței în soare sau ploaie așteptând normele de 
funcționare a grădinițelor nu face să crape de rușine obrazul ministerial al doamnei Anisie? Oare pe această doamnă sinistră a 
educației din România nu o ating deloc gândurile deloc prietenoase ale directorilor de instituții de învățământ care stau cu 
amenințarea amenzilor sau chiar a suspendării autorizațiilor de funcționare a grădinițelor fiindcă sunt obligați să deschidă fără 
norme legale? 

Atragerea atenției, bătutul obrazului, amenințarea cetățenilor, moțiunile de cenzură votate cu largă majoritate împotriva 
celor mai mulți miniștri PNL, nimic din toate acestea nu îi atinge pe acești iluștri necunoscuți vremelnic cocoțați în fruntea 
țării ca niște carcasieri politici care se înfruptă nestingheriți din bugetul țării în vremuri de epidemie.  

Stimate Cabinet Orban, se apropie nota de plată!  
Deputat 

Silviu Nicu Macovei 
*** 

 

Turismul românesc, în pericol de faliment din cauza nepăsării Guvernului liberal 
 

Turismul românesc se află pe muchie de cuțit, fiind unul dintre cele mai afectate domenii din economia națională. 
Sectorul HoReCa a suferit pierderi financiare enorme în timpul crizei generate de epidemia de coronavirus, iar cifrele de 
afaceri ale restaurantelor, hotelurilor, pensiunilor și ale firmelor de catering sunt așteptate să scadă cu peste 50% în acest an.  

Guvernul trebuie să ia măsuri urgente, să se alinieze la măsurile luate deja de alte țări europene, să permită 
redeschiderea restaurantelor cel puțin în cazul celor din hoteluri, și să prevină catastrofa falimentului pentru acest sector în care 
lucrează peste 150.000 de români! Ce așteaptă Guvernul Orban? Ca rândurile șomerilor să fie îngroșate și de angajații din 
HoReCa? Ce să mai vorbim despre antreprenorii din turism, care, crezând în promisiunile PNL, au contractat credite, și-au 
făcut datorii bazându-se pe faptul că Guvernul îi va susține și că afacerile lor vor putea funcționa.  Însă, liberalii nu au ridicat 
un deget pentru a sprijini turismul, ei fiind preocupați de redeschiderea sălilor de păcănele. 

Având în vedere nepăsarea totală a Guvernului Orban față de viitorul turismului românesc, PSD a depus în Parlament un 
proiect de lege prin care se acordă multiple facilități domeniului HoReCa, cu condiția ca antreprenorii să mențină locurile de 
muncă și să păstreze tarifele stabile.  

Principalele măsuri propuse de social-democrați sunt: eșalonarea plății impozitului pe venitul din salarii pe trei luni 
după încetarea stării excepționale; o bonificație de 10% pentru cei care plătesc acest impozit la timp; cazarea, masa și 
transportul sunt scutite de plata TVA până la finele anului 2020, pentru reducerea costurilor suportate de populație;statul 
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susține contravaloarea tichetelor de vacanță acordate de orice angajator, în cuantum de 1450 de lei pentru 2020 și 2021;sistem 
de vouchere pentru ca agențiile turistice să poată reprograma serviciile pentru care au încasat bani șiajutoare nerambursabile 
prin programul pentru modernizarea a 31 de stațiuni balneare. 

Deputat 
Cornel Itu 

*** 
 

Guvernul liberal aruncă bolnavii de cancer în disperare 
 

Consider că tratamentul aplicat bolnavilor de cancer de către guvernul liberal este incalificabil pentru o țară democratică 
și europeană. Asociaţiile bolnavilor de cancer acuză explicit guvernul Orban că i-a condamnat la moarte pe bolnavii cu 
afecţiuni oncologice, transformați în victime colaterale ale bătăliei autorităților cu noul coroniavirus.  

Acest fapt se datorează blocării accesului bolnavilor cronici la tratamentele medicale de specialitate, în perioada stării de 
urgenţă şi apoi în starea de alertă, din dispozițiile responsabililor guvernamentali din domeniul sănătății. Consecințele acestor 
măsuri au fost dezastruoase pentru pacienți. Din cauza lipsei de acces la tratament, o serie de afecțiuni oncologice care ar fi 
putut fi vindecate s-au transformat rapid în cancere incurabile și au avansat din stadii incipiente în stadii terminale, ducând la 
creșterea exponențială a numărului de decese.  

Reprezentanții Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer au atras atenția guvernului că media obișnuită de 142 de 
decese zilnic înregistrată până la izbucnirea pandemiei în România s-a dublat sau chiar s-a triplat din martie până acum, tocmai 
din cauza accesului limitat sau întârziat la tratamentele și procedurile necesare.  

Mi se pare inumană atitudinea conducerii Ministerului Sănătății referitoare la acești pacienți, fiind bine știut faptul că un 
bolnav de cancer care este obligat să stea fără tratament o lună, două sau chiar trei, sau i se amână chimioterapia, radioterapia 
sau operația, poate intra extrem de ușor într-o fază terminală a bolii  și implicit la deces.  

În aceste condiții, guvernul este în exclusivitate vinovat de situația incredibilă în care au ajuns pacienții cu cancer, iar 
întrebarea „Cine răspunde de aceste decese?” este perfect îndreptățită.   

Îmi exprim totuși încrederea că Executivul nu ia dreptul la viață al acestor oameni și va răspunde apelului PSD privind 
deschiderea urgentă a tuturor spitalelor, pentru a se permite accesul la tratament, în siguranţă, pentru bolnavii cronici şi 
eliminarea restricţiilor de acest tip. Este deja foarte târziu, dar încă se mai pot salva vieți, măcar acum, în ultimul ceas! 

 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

Românii au nevoie de informații complete de la Guvern despre situația infectărilor cu COVID 
pentru a se putea proteja, nu de cenzură și lipsă de transparență! 

 

Stimate colege, stimați colegi,  
Este inadmisibil ca Ministerul Sănătății și Guvernul să ceară prelungirea stării de alertă, să limiteze anumite drepturi și 

desfășurarea anumitor activități din cauza pandemiei de COVID, dar în același timp să cenzureze comunicarea informațiilor cu 
privire la proveniența cazurilor nou confirmate sau a celor internați din spitale. 

De mai multe săptămâni Grupul de Comunicare Strategică care coordonează acțiunile de supraveghere și combatere a 
infecțiilor cu COVID din România, a oprit accesul publicului la harta cu cazurile confirmate de coronavirus pe județe, precum 
și situația defalcată a îmbolnăvirilor pe fiecare județ.  

Românii pentru a se putea proteja trebuie să fie informați cu privire la riscul la care se expun când se internează într-un 
spital, când se deplasează într-o anumită zonă din țară, când intră în contact cu anumite persoane. De aceea, trebuie ca 
Ministerul Sănătății să comunice opiniei publice în fiecare zi situația pacienților noi identificați și a celor deja internați în 
spitalele declarate COVID, în cele suport, în secțiile de boli infecțioase și în cele de terapie intensivă. 

PSD a anunțat deja că va ține cont de recomandările epidemiologilor și va susține necesitatea unei stări intermediare, de 
tranziție către normalitate, pe o perioadă limitată strict în timp și care să conțină strict măsurile pentru protejarea sănătății 
oamenilor și nimic mai mult. Dar dacă aceste informații nu sunt transmise de oficialități, totul se face în orb, nimeni nu știe 
nimic, decât o mână de oameni care sunt membri în Grupul de Comunicare Strategică și politicienii care se află la conducerea 
ministerelor. Așa ceva nu e posibil, sănătatea nu e o marfă tranzacționată politic de un partid. Nu te poți juca cu viața 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 10 - 2020  
Săptămâna 15 - 19 iunie 2020  

 

 

20 
 

oamenilor. De aceea, consider că se impune o informare permanentă cu privire la situația detaliată a îmbolnăvirilor pe fiecare 
spital din țară, pe fiecare localitate, județ și regiune. De aceea, este necesară redeschiderea de îndată a spitalelor pentru 
populație. De aceea, trebuie să se pună capăt achizițiilor publice prin încredințare directă. Gata cu numirile de chelneri și 
coafeze pe funcții grase la stat. 

În starea intermediară propusă de PSD nu vor mai fi spitale închise pentru bolnavii cronici, se va pune stavilă 
achizițiilor discreționare, fără licitație și tunurilor financiare, iar politrucii și rubedeniile liberalilor nu vor mai putea fi instalați 
în funcții publice, fără concurs. 

Cu 5 zile înainte de expirarea termenului pentru actuala Stare de Alertă, guvernul trebuia să prezinte Parlamentului, 
,,Analiza factorilor de risc”, așa cum prevede legea, cu date concrete, certificate. Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat, iar 
cenzura a crescut, întrucât accesul publicului la harta cu cazurile confirmate de coronavirus pe județe a fost blocat. Harta nu 
mai este afișată, precum și tabelul care prezenta defalcat situația îmbolnăvirilor pe fiecare județ. 

Guvernul nu a venit până acum cu nicio analiză a situație sănătății în perioada lunii martie, aprilie și mai și nici nu a 
prezentat un plan pentru ce urmează măcar până la finalul anului. Asta demonstrează că liberalii nu sunt interesaţi de sănătatea 
Românilor! 

Iohannis şi PNL vor doar să prelungească oportunitatea prin care liberalii pot ocoli legile în vigoare şi pot face achiziţii, 
din bani publici, fără licitaţii şi fără frica de a fi traşi la răspundere. În plus, prietenii PNL, dar şi companiile de stat controlate 
de liberali, care au achiziţionat milioane de măşti de proastă calitate pe care încă nu au apucat să le vândă, au nevoie de 
prelungirea restricțiilor pentru a scăpa de marfă. 

Din păcate cu PNL la guvernare, România este una dintre țările europene cu cel mai prost răspuns și cea mai ineficientă 
acțiune împotriva COVID. O arată studiile internaționale. Țara noastră este codașa Europei în clasamentul privind reacția la 
criza COVID. Iar la nivel global este abia a treia grupă, pe unul dintre penultimele locuri, respectiv 57, în privința siguranței. 
Înaintea României sunt toți vecinii: Ungaria, Bulgaria, Serbia, Grecia, Croația, Polonia, Slovenia, Turcia. 

În schimb, PSD este un partid responsabil și a venit în Parlament cu Legea măștilor prin care a stabilit că statul va fi 
obligat să asigure, gratuit, măști de protecție pentru persoanele vulnerabile, în orice situație viitoare de pandemie în care s-ar 
institui purtarea obligatorie a acestor măști. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

PNL distruge, cu bună știință, România! 
 

La acest moment, România este guvernată prin minciună, contradicții, manipulare, drepturi îngrădite pentru cetățeni și 
prin promisiuni, gen..: vom analiza, vom lua cele mai bune decizii, vom face!. 

Astăzi, valorile fundamentale ne sunt puse la grea încercare și instituțiile publice sunt puternic degradate, de dragul 
capitalului electoral. Valorile românești se prăbușesc!  

Structura de rezistență, pe care ar trebui să construim modele de dezvoltare și conduită, este mai șubredă ca niciodată. 
PNL sapă la piatra de temelie a țării și dorește o Românie dezbinată, iar dacă sub guvernarea PSD am avut un climat de 
stabilitate în țară, nu același lucru îl avem și acum. Sub umbrela pandemiei, România este lăsată să se prăbușească, i se pun 
biruri sub formă de credite și este vândută bucată cu bucată clienților PNL. Oricât ar încerca PNL să cosmetizeze situația reală 
și să arunce vina pe greaua moștenire, pe parcursul ultimelor luni ne-am putut da seama, cu toții, de faptele PNL - care stau la 
baza guvernării acestei țări. În timp ce drepturile românilor sunt din ce în ce mai limitate, PNL: degradează și vinde; 

- degradează instituțiile publice prin angajări de persoane care, pe lângă că nu au studiile necesare în domeniu, nici nu 
pun interesul României mai presus de interesul partidului 

- și vinde România, bucată cu bucată: CEC, Transgaz, Romgaz…. 
În timp ce România este tot mai îndatorată, sub guvernarea PNL se fac achiziții, fără transparență, prin firmele de casă, 

se exportă cereale…, ziua se stă la bere la terasă, unde între două fumuri se fac “planuri de ruinare” și noaptea se guvernează. 
Și cel mai grav este faptul că românii sunt lăsați să moară! Unii, de boli, la porțile spitalelor, iar alții de foame și disperare. La 
fel este lăsată să moară și …economia… În timp ce corporațiile primesc bani și legi cu dedicație, firmele românești sunt 
captive între guvern și bănci, prin intermediul IMM Invest. 

Ca și cum ar trăi într-o lume paralelă, alta față de cea în care trăiesc românii, PNL îi minte pe românii și prezintă zilnic 
rezultatele fantastice ale guvernării!  
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Da!, fantastic este faptul că peste un milion de oameni au rămas fără un loc de muncă, fantastic este că PNL vinde 
societăți românești profitabile, fantastic este că societățile private românești se închid și, tot la domeniul fantasticului este 
faptul că prețurile la bunurile de consum s-au majorat…  

Ieșind din sfera fantasticului, realitatea este că PNL nu oferă nimic poporului român, dar cere: voturi, stare de alertă, 
îngrădiri de drepturi… și oferă totul, dar nu românilor, ci străinilor și clientelei PNL, în consens total cu interesele de grup. 

Toate legile făcute de PSD pentru protejarea românilor și a patrimoniului țării sunt contestate la Curtea Constituțională a 
României, ba pe motiv de manipulare naționalistă, ba populism, pentru ca românii să se afunde tot mai tare în sărăcie și 
România să devină tot mai dependentă de străini. PNL nu înțelege că resursele naționale ale țării, companiile de stat și 
pământul țării sunt ale românilor, și înstrăinarea lor trebuie oprită. Pensionarii, au dreptul la o viață decentă, tinerii au dreptul 
la un viitor în țara lor natală, românii au dreptul să muncească și să trăiască în țara lor, într-un climat economic stabil, cu 
posibilitatea de a face planuri pe termen mediu și lung. PNL nu înțelege că România este a tuturor românilor!  

Avem cu toții o datorie în fața românilor și minciunile prezentate de PNL, de sub umbrela pandemiei, nu trec 
neobservate. Partidul Social Democrat, veghează asupra drepturilor românilor și va taxa, de fiecare dată, interesele de grup ale 
PNL. 

Fiecare român este o parte din România și, în România normală – reală, nimeni nu se îndepărtează de valorile 
tradiționale și cele ale unității și identității românești. 

Deputat 
Ilie Toma 

*** 
 

România poate și trebuie să devină independentă din punct de vedere energetic! 
Stimați colegi, 
Așa cum bine știți, de ceva timp, actualul Guvern trenează aprobarea Strategiei Energetice a României, document 

elaborat în perioada guvernării PSD când se trecuse inclusiv de etapa dezbaterii publice. 
Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050, este un document care definește viziunea și 

stabilește obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare a sectorului energetic, documentul indicând reperele naționale, 
europene și globale care influențează și determină politicile și deciziile din domeniul energetic. 

Ținând cont însă de declarațiile iresponsabile din ultima perioadă ale primului ministru Ludovic Orban, este necesar să 
luăm în calcul aprobarea atât a Strategiei Energetice a României cât și a Planului Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor climatice 2021-2030 prin lege, de către Parlament. 

În acest sens, pentru a veni nu numai în sprijinul Complexului Energetic Oltenia ci al tuturor companiilor energetice, am 
depus, împreună cu alți colegi senatori din PSD, o inițiativă legislativă de modificare a Legii 123/2012 – Legea energiei și a 
gazelor naturale, astfel încât acest important act să nu mai reflecte culoarea politică a unui Executiv sau altul. Aprobarea 
Strategiei Energetice a României de către Parlament va face din acest document unul independent, iar strategia în sine va fi 
una cu adevărat puternică, care să reflecte interesele țării, fiind mult mai greu de modificat în funcție de interesele unui partid 
aflat vremelnic la putere. 

Viziunea Strategiei Energetice a României este de creștere a sectorului energetic în condiții de sustenabilitate și asta 
deoarece dezvoltarea sectorului energetic este parte a procesului de dezvoltare a României. Iată de ce Strategia Energetică a 
României prevede menținerea unui mix energetic care să țină cont de necesitățile și de obligațiile internaționale ale României, 
dar și de realizarea scenariului optim de dezvoltare a sistemului energetic național. Iar în acest context, pentru anul 2030, cu 
perspectivă spre 2050, se preconizează că energia produsă din cărbune va avea o pondere de peste 20%. 

Însă, pentru a se putea realiza planurile de dezvoltare ale tuturor actorilor din piața de energie (producători, 
transportator, distribuitori, furnizori) precum și demersurile companiilor în vederea realizării programelor de investiții, inclusiv 
în zona investițiilor de mediu asumate de România și conforme trendului european, este necesară o stabilitate și o 
predictibilitate legislativă. 

Stimați colegi, îmi exprim speranța că veți pune pe primul plan siguranța și independența energetică a României, 
urmând a susține în Parlament acest proiect. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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 Întrebări 
 

 
Adresată domnului Cristian Valeriu Păun, președinte al Consiliului de Administrație al Fondului Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 

 
Programul IMM Invest 

Domnule președinte, 
Nimeni nu știe precis adevărul despre firmele care au beneficiat de programul IMM Invest! Cine minte? Primul-ministru 

Ludovic Orban, ministrul Finanțelor sau amândoi? În mod cert, când aceștia oferă date contradictorii, nu pot avea dreptate și 
unul și celălalt!  

 În data de 18 mai 2020, prim-ministrul Ludovic Orban a declarat că sunt aproape 5.000 de credite aprobate prin IMM 
Invest.  

 Pe 4 iunie 2020, după mai bine de două săptămâni, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a afirmat că doar 3.083 de firmele 
au primit aprobare pentru credite prin același program! 

Cel mai probabil, niciunul nu a prezentat public datele reale. Conform mai multor informații neoficiale, numărul 
firmelor care au obținut efectiv creditele solicitate prin programul IMM Invest este mult mai redus decât în variantele 
prezentate de cei doi membrii Guvernului. 

Prin urmare, având în vedere prevederile Art. 112 din Constituția României, privind obligația reprezentanților 
administrației publice centrale de a răspunde la întrebările și întrebările formulate de deputați sau senatori, vă solicităm să 
răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Câte companii au accesat platforma IMM Invest până la data formulării răspunsului la data primirii interpelării? 
2. Câte dintre acestea s-au adresat băncilor pentru obținerea aprobării pentru creditul solicitat prin IMM Invest? 
3. Pentru câte din companii de la pct 2, băncile au respins solicitarea creditului? 
4. Câte dintre companiile de la pct. 2,  au primit aprobarea din partea băncilor pentru obținerea creditului solicitat?  
5. Câte companii au primit efectiv bani în cont, în baza creditelor aprobate, până la data primirii interpelării? 
6. Care este nivelul global al creditelor aprobate si care este situatia pe tipuri de credite, maturitati și garanții  

aprobate de fond? 
Conform prevederilor art. 198 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, solicit comunicarea unui 

răspuns scris. 
Cu stimă,                  Deputat 

Vasile-Daniel Suciu 
*** 

Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Impactul pandemiei de coronavirus asupra sistemului medical din România 
 
Stimate domnule ministru, 
în conformitate cu art. 112 din Constituția României, “Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori”. De asemenea, potrivit art. 170, aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile. 

În această perioadă, când la nivel global, toate statele lumii se confruntă cu pandemia de SARS-COv-2, bolnavii cu alte 
afecțiuni au întâmpinat dificultăți în a beneficia de îngrijire medicală specializată. În unitățile spitalicești din România, și nu 
numai, pe perioada Stării de urgență s-a lucrat mult sub capacitate, deoarece toate eforturile s-au concentrat pe tratarea 
pacienților infectați cu coronavirus. Bolnavii cronici au fost neglijați, medicii expuși la virus, spitalele lăsate fără pacienți și 
pentru sub 20 000 de persoane (la data de 3 iunie 2020), activitatea a fost paralizată  în tot sistemul medical. 

Prin urmare, Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați suma cheltuită pentru fiecare pacient infectat cu  SARS-COv-
2, simptomatic și asimptomatic și care este suma pe care o primește unitatea spitalicească de la minister pentru fiecare pacient. 
Câte angajări s-au realizat în cadrul sistemului medical, cu cât au crescut cheltuielile de personal și în ce măsură veniturile 
financiare ale spitalelor din România au fost afectate de faptul că au restrâns activitatea medicală?   
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Solicit răspuns verbal și în scris.  
Cu deosebit respect,                Deputat 

Ilie Toma 
*** 

 

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

Evoluția prețurilor la gazele naturale și energia electric 
 

Stimate domnule ministru, 
în conformitate cu art. 112 din Constituția României, ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De asemenea, potrivit art. 170, aliniatul (1), din Regulamentul 
Camerei Deputaților, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile. 

 De la data de 1 iulie 2020, piața gazelor naturale și a energiei electrice se va liberaliza și, prin urmare, prețurile pentru 
furnizarea acestora la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul 
Energiei (ANRE). Astfel, evoluția prețurilor nu va mai putea fi controlată de ANRE și consumatorii casnici pot fi afectați în 
mod negativ, prin facturi cu valori majorate  la gaze naturale și energie electrică. Cel mai probabil, vom asista la o creștere de 
prețuri, fapt care va afecta bugetul fiecărei familii din România și va înrăutăți calitatea vieții românilor care vor avea bugete 
semnificat diminuate din cauza scumpirii gazului natural și al energiei electrice. 

Prin urmare, domnule ministru pentru o bună informare a cetățenilor din județul Hunedoara și nu numai vă rog să-mi 
răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Cum estimați din punctul de vedere a ministerului de resort evoluția prețurilor la gazul natural și energia electrică în 
următoarele 24 de luni și pe ce vă bazați în calcularea și evoluția prețurilor din perioada următoare.  

1. Prin ce proceduri veți controla prețurile la gazele naturale și energie electrică astfel încât românii, mai ales cei cu 
venituri financiare foarte mici, să nu aibă de suferit ca urmare a majorărilor iminente de prețuri? 

Solicit răspuns verbal și în scris.  
Cu deosebit respect,                Deputat 

Ilie Toma 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 

 Declarații politice 
 

Criminalii în serie nu trebuie să mai vadă lumina zilei de afară! 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Ceea ce s-a întâmplat la Mehedinți ne-a șocat și înfuriat pe toți. Un act monstruos a lovit un suflet inocent, o biată fetiță 

care în acest moment duce o luptă pentru propria viață și pe care, cu priceperea medicilor și ajutorul lui Dumnezeu, sperăm că 
o va câștiga. Însă, chiar și în eventualitea în care tânăra va supraviețui, ea va fi marcată permanent atât fizic, cât și psihic. Nu 
trebuie să mai permitem unor astfel de personaje diabolice să umble nestingherite pe străzi, punând în pericol vieți nevinovate.  

Trebuie să înțelegem cu toții, că astfel de indivizi nu pot fi - de cele mai multe ori - reabilitați, oricât de exemplar ar fi 
comportamentul lor și prin oricâte programe ar trece, nu mai avem voie să ne lăsăm înșelați de capacitatea lor de a disimula 
pocăința. Avem o datorie față de cetățenii români, în slujba cărora suntem, să le protejăm drepturile și libertățile, în primul 
rând cel la viață, dar este necesar ca și magistrații să primească ajutor din perspectiva clarificării legislației privind liberarea 
condiționată.  

Niciun criminal, care a comis cu intenție faptele pentru care a fost condamnat, nu mai trebuie să fie eliberat condiționat, 
în special criminalii în serie. Ei trebuie să știe că penitenciarul va fi locul de unde vor părăsi această lume.  

În acest sens, solicit Parlamentului României, Camerei Deputaţilor, colegilor lideri de grup modificarea legislației în 
privința interzicrii solicitărilor liberării condiționate pentru persoanele care se află în executarea unei pedepse pentru săvâșirea 
unor infracțiuni precum omor, omor calificat, viol sau tâlhărie este de o necesitate ce nu mai poate suferi amânări, mai ales 
după marea eliberare făcută de PSD prin recursul compensatoriu, ai cărui beneficiari, unii dintre ei, mai devreme sau mai 
târziu, vor recidiva și atunci vom sta să ne întrebăm de câte vieți distruse mai este nevoie pentru a acționa cu responsabilitate 
maximă?!  

Câte destine frânte mai sunt necesare pentru a realiza că victima și cetățeanul nevinovat trebuie protejați cu adevărat?! 
Din păcate, dacă nu vom interzice liberarea condiţionată pentru criminali, nimeni nu ne poate garanta că mâine, poimâine cei 
care au ucis o dată nu o vor mai face şi a doua oară!  

Fac apel către toate partidele politice să dăm dovadă de responsabilitate şi să reacţionăm de urgenţă la această situaţie 
excepţională, pentru că astăzi, dacă vom adopta cât mai rapid o corectare a legislației în acest sens, nu vom mai fi puşi în 
situaţia de a mai vedea drame de acest gen, precum cazul Ion Turnagiu de la Mehedinţi, pe străzile României. Dumnezeu îi 
poate ierta pe acești monștri, noi însă nu! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin Roman 

*** 
 

Criminalii să stea la pușcărie, nu pe străzi! 
Stimați colegi, 
Suntem martori în aceste zile, la o nouă tragedie care a lăsat o fată de doar 17 ani pe patul spitalului, între viață și 

moarte, în chinuri groaznice cu arsuri pe 90% din corp. Ca acest tablou terifiant să fie complet, agresorul este un bărbat de 47 
de ani, prieten al familiei, condamnat în 1993 pentru 5 crime, dar eliberat condiționat. Această tânără este o nouă victimă a 
aprobării legii recursului compensatoriu, pe baza căreia au fost eliberați aproape 23.000 de criminali din care 1.000 sunt foști 
criminali. Partidul Național Liberal a cerut în repetate rânduri ca legea recursului compensatoriu să nu se aplice criminalilor, 
dar proiectul nostru de lege nu a fost aprobat de către PSD.  

În activitatea mea de membru al Parlamentului României, de nenumărate ori am tras semnale de alarmă privind nu doar 
legislația în vigoare privind protecția victimelor supuse la viol și violență domestică, nevoia de echipamente de monitorizare a 
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celor eliberați condiționat, dar și a atitudinii autorităților cu privire la disputele de natură domestică. Trebuie ca întreaga 
societate să depășească mentalitatea potrivit căreia, femeia are întotdeauna o parte de vină, că „știe ea de ce”.  

Grav este că deși victima a apelat la ajutorul autorităților acuzând bărbatul de 47 de ani de viol,  neconfirmat prin 
examenul medico-legal, tot ce au făcut autoritățile pentru minora de 17 ani a fost să o ducă într-un centru de protecție socială, 
de unde a fost imediat  scoasă cu ușurință de bunica ei. Din acel moment, cu toate că fostului deținut îi era cunoscut trecutul 
extrem de violent,  cu toate că se afla în autoizolare fiind recent întors din străinătate, calea i-a fost deschisă spre a nărui o 
viață, un destin.  

Oare câte crime de acest fel trebuie să mai aibă loc pentru a realiza un consens în a face o reformă reală în ceea ce 
privește protecția victimelor și monitorizarea strictă a potențialilor agresori?  

Când vom învăța ca popor, că manifestările violente, de orice fel, asupra femeilor, nu pot fi tolerate?  
Salut decizia Ministrului Justiției, care a dispus efectuarea imediată a unui control tematic în toată țara, referitor la 

liberarea condiționată și legea recursului compensatoriu și care l-a demis din funcție, ieri, pe directorul Penitenciarului 
Drobeta-Turnu Severin, penitenciar din care a fost eliberat deținutul care a incendiat-o pe tânăra de 17 ani.  

Cetățenii trebuie să se simtă în siguranță, iar infractorii trebuie să fie pedepsiți, nu eliberați pentru a săvârși alte 
nelegiuiri! În acest sens, invit toți colegii parlamentari să voteze proiectul PNL, conform căruia, criminalii, violatorii, tâlharii 
și pedofilii nu vor mai putea fi liberați condiționat. 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
 

Dezinteresul guvernelor anterioare conduse de PSD i-a adus pe mulți dintre românii 
plecați la muncă în străinătate în situația de a fi umiliți de angajatorii lor 

 

Domnule preşedinte, 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
În ultimii 17 ani, după ce a fost ridicat regimul vizelor pentru țara noastră, unul din cinci români a fost nevoit să plece 

peste hotare, pentru a-și scăpa familia de sărăcie și a-și câștiga existența în mod onest, prin muncă cinstită, în statele dezvoltate 
ale Uniunii Europene. 

Câtă vreme PSD a guvernat România, liderii acestui partid nu au recunoscut niciodată beneficiul uriaș pe care ni l-a 
adus libertatea de mișcare a lucrătorilor români în spațiul comunitar. Dimpotrivă, au tot încercat să acrediteze falsa idee că 
Uniunea Europeană nu    ne-ar fi prietenă, deși aderarea noastră la aceasta și la NATO reprezintă cele mai bune lucruri care ni 
s-au întâmplat în ultimul secol. Guvernele instalate de PSD au refuzat să admită că cel mai mare investitor extern din România 
în această perioadă a fost reprezentat tocmai de grupul masiv al lucrătorilor români din afara granițelor, care, anual, au trimis 
în țară miliarde de euro câștigate prin munca lor, susținând astfel atât familiile rămase acasă, cât și economia națională. 

Totodată, deși s-a știut foarte bine la nivel guvernamental că muncitorii români nu beneficiază întotdeauna de condiții 
bune de viață și de muncă în străinătate, ci dimpotrivă, că sunt în multe cazuri exploatați, batjocoriți și prost plătiți, niciunul 
dintre cabinetele PSD-iste din ultimii șapte ani nu s-a deranjat să se implice în rezolvarea acestor probleme. Este, de asemenea, 
cunoscut faptul că pe lângă fiecare reprezentanță diplomatică a României din străinătate funcționează câte un atașat al statului 
român care are competențe de serviciu directe chiar pe problematica din domeniul muncii, având misiunea expresă de a veghea 
la respectarea drepturilor cetățenilor români stabiliți temporar sau definitiv în țările respective. Din păcate, de la aceste 
structuri nu putem să avem prea multe așteptări, atâta timp cât în anii trecuți au fost încadrate mai ales cu fii, fiice, nepoți și 
prieteni ai unor persoane influente din zona politică, care nici măcar nu își cunoșteau cu adevărat fișa postului, având doar grija 
de a încasa niște salarii extrem de atractive. 

În contrast cu predecesorii săi, actualul Ministru al Muncii și Protecției Sociale, doamna Violeta Alexandru, a 
demonstrat că dacă îți pasă te implici și găsești soluții. Așa se justifică vizita pe care a efectuat-o recent în străinătate, în zone 
în care avem mari comunități de români și unde problemele legate de respectarea drepturilor acestora sunt multiple și nu foarte 
ușor de rezolvat. Vizita menționată reprezintă un gest care nu a avut numai conotații protocolare, ci și consecințe directe pentru 
protejarea drepturilor lucrătorilor români, prin faptul că, în urma dialogului purtat cu miniștrii de resort din statele membre ale 
Uniunii Europene, vor fi inițiate reglementări suplimentare care să ofere o protecție reală concetățenilor noștri în țările 
respective. Nu spun că s-au rezolvat astfel toate problemele întâmpinate de muncitorii români din afara țării, dar o mare parte 
dintre ele vor deveni foarte curând de domeniul trecutului. 
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De ce nu au făcut și miniștrii din guvernele PSD același lucru știm cu toții. PSD nu   i-a iubit niciodată pe românii care, 
neașteptând mila și pomana politicienilor, și-au luat destinele în propriile mâini. Nepăsarea liderilor PSD față de problemele 
românilor din străinătate a fost provocată și de faptul că aceștia, văzând cu ochii lor care sunt beneficiile democrațiilor 
consolidate și ale economiilor competitive, nu vor vota niciodată un partid care are nostalgia trecutului întunecat al istoriei 
noastre. Cei din PSD ne-au demonstrat cu vârf și îndesat acest lucru și în data de 10 august 2018, când, în Piața Victoriei din 
București, i-au primit pe românii din diaspora cu bastoane și gaze lacrimogene. 

Îmi doresc cu tărie ca măsurile de relansare economică puse în practică de actualul Guvern PNL să antreneze în piața 
internă a muncii cât mai mulți dintre lucrătorii români care s-au întors acasă în perioada pandemiei de COVID-19. Locul lor 
este aici, alături de familii, iar obligația noastră, a politicienilor, este aceea de a adopta cele mai bune decizii care să conducă la 
înființarea a numeroase locuri de muncă bine plătite în România, pentru a le da toate motivele să rămână în țară. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Dănuţ Bica 
*** 

 

Colaborarea între Brăila și Galați este benefică pentru realizarea Podului suspendat peste Dunăre 
 

Doamnelor și domnilor deputați,  
Stimați colegi, 
Încă din anul 2018 am fost preocupat de starea proiectului privind Podul suspendat peste Dunăre care va face legătura 

între Brăila şi orașul Măcin. Pe parcursul ultimilor doi ani am cerut, de la toate instituțiile implicate, informații privind 
derularea lucrărilor la acest obiectiv cu adevărat strategic atât pentru Brăila și Galați, cât și pentru economia națională. 

Trebuie să subliniez faptul că, pentru succesul acestui proiect, Șantierul Naval Brăila și Combinatul din Galați vor avea 
un rol important prin executarea și livrarea unor componente pentru Podul suspendat peste Dunăre. Aceasta este o dovadă a 
faptului că, mai presus de orice orgolii, trebuie să primeze interesul binelui comun.  

Așadar, investiția în Podul de la Brăila va genera , în mai multe domenii de activitate, mii locuri de muncă esențiale 
pentru ocuparea forței de muncă din această regiune. Pe de altă parte, acest obiectiv de investiții va fluidiza și va oferi soluții 
optime pentru legătura rutieră între județele Brăila, Galați și Tulcea. 

După cum bine cunoașteți, Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila este o componentă a unui plan mai amplu în care 
se va regăsi un drum expres între Buzău şi Constanța, trecând prin Brăila şi Tulcea. Această arteră rutieră se preconizează a fi 
construită între anii 2020-2030, având rolul de a conecta nordul Munteniei şi sudul Moldovei de nordul Dobrogei.  

Stimați colegi,  
Mă bucur să constat că podul a început să prindă contur și sunt convins că la sfârșitul anului 2021, termenul de 

finalizare a lucrărilor, vom putea vorbi despre un succes al proiectanților, constructorilor și al tuturor celor care au crezut în 
acest proiect.  

Acest proiect ambițios al autorităților române, atât de la nivel local, cât și de la nivel central, va avea în mine un ferm 
susținător ! 

Vă mulțumesc.         Deputat  
Vasile Varga 

*** 
 

În timp ce PSD se ocupă doar cu specula politicianistă, Guvernul Liberal va folosi cele 33 de miliarde de euro  
obținute de la Comisia Europeană pentru redresarea economică a României 

 

Eforturile Guvernului Liberal au avut un ecou remarcabil la Bruxelles, România obținând a doua cea mai mare sumă de 
bani din Europa de Est și a șasea cea mai mare sumă la nivel european pentru redresare economică. Astfel, România va primi 
în total 33 de miliarde de euro - din care 19 miliarde fonduri nerambursabile din pachetul de ajutor al Comisiei Europene. 
Datorită negocierilor purtate de Guvernul PNL și de europarlamentarii PNL la Bruxelles, România este una dintre țările 
câștigătoare, alături de Spania și Italia. 

Guvernul PNL va folosi în mod responsabil acești bani. Odată aprobat pachetul de ajutor economic de către Parlamentul 
European și de către Consiliul European, banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea economiei românești, pentru sprijinirea 
companiilor românești și pentru angajații români. 
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Chiar și în plină pandemie, Guvernul PNL a acordat o mare atenție utilizării fondurilor europene și a reușit să atragă 
peste un miliard și jumătate de euro pentru combaterea efectelor pandemiei. Astfel, a fost ușurată presiunea asupra bugetului 
național, banii europeni fiind folosiți chibzuit în timp de criză: 300 de milioane de euro pentru plata șomajului tehnic, 350 de 
milioane de euro pentru dotarea spitalelor, 225 de milioane de euro pentru sprijinirea a peste un milion de români aflați în 
situații defavorizate sau cu risc de sărăcie, 20 de milioane de euro stimulente pentru medicii aflați în prima linie, 682 de 
milioane de euro pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

În doar 6 luni, guvernul PNL a recuperat întârzieri de ani de zile în folosirea fondurilor europene: au fost semnate 
contractele pentru spitale regionale din Craiova și Iași, pe care PSD a eșuat să le facă în 6 ani, au fost lansate 13 apeluri de 
proiecte cu finanțare europeană - care cumulează peste 800 de milioane de euro -, s-a evitat dezangajarea a 600 de milioane de 
euro încă din primele săptămâni de guvernare. România a depășit cu peste 467 milioane de euro ținta de dezangajare.  De 
asemenea, a fost alocat un buget de aproximativ 500 milioane de euro din fonduri europene pentru înființarea de rețele noi de 
distribuție a gazelor naturale în localitățile din România. În plus, România a adoptat deja cadrul legislativ care va permite să 
putem absorbi bani europeni chiar din prima zi a viitorului Cadru Financiar Multianual 2021 – 2027. Este pentru prima dată de 
când România a aderat la UE când este adoptat din timp cadrul legislativ pentru viitorul exercițiu financiar. 

Până acum, România a fost codașa Europei la utilizarea fondurilor europene, PSD situându-se pe primul loc doar la 
fraudarea banilor europeni. Guvernele PSD au eșuat în utilizarea miliardelor de euro din fonduri europene alocate pentru 
construcția de autostrăzi. Cifrele spun totul: precedenta guvernare PSD promitea în ianuarie 2017 sute de kilometri de 
autostradă!  Dar niciun kilometru de autostradă nou nu a fost început și finalizat de precedenta guvernare PSD în 3 ani de zile. 
Au fost inaugurate doar bucăți din foste autostrăzi începute înainte și care au acumulat mii de zile de întârzieri sub guvernările 
PSD.  Uniunea Europeană a alocat în trecut sume uriașe de bani ce puteau fi folosite de fostele guverne ale României pentru 
construcția de noi spitale. În exercițiul financiar actual, care se încheie în curând, au existat bani pentru spitale. Chiar PSD în 
programul de guvernare din 2016 a promis că va construi 8 spitale regionale cu fonduri europene, însă când au ajuns la 
guvernare au început să critice instituțiile europene care ne rugau pur și simplu să facem proiecte și să le luăm banii! 

Timp de șase ani, între 2014 și 2019, Guvernele PSD au atras doar o treime din fondurile europene structurale și de 
coeziune alocate României din Bugetul Multianual al Uniunii Europene 2014 – 2020. Guvernul PNL se luptă acum să atragă 
în timpul rămas din acest cadru financiar restul de două treimi din banii disponibili de la Bruxelles.  

 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Sănătatea românilor este mai presus de orice! 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Măsurile adoptate de Guvernul PNL pe perioada stării de urgență și, ulterior, pe perioada stării de alertă, s-au dovedit 

extrem de eficiente și de eficace, motiv pentru care în țara noastră numărul de îmbolnăviri și de decese a fost semnificativ mai 
mic decât în majoritatea statelor dezvoltate din Uniunea Europeană. Acțiunile Guvernului PNL trebuie apreciate, cu atât mai 
mult cu cât, la nivelul Parlamentului României, s-a coalizat în jurul PSD o nouă majoritate toxică, care nu a făcut decât să 
împiedice acțiunile Guvernului în gestionarea crizei. Unii politicieni iresponsabili au încercat din răsputeri să acrediteze ideea 
că pandemia de coronavirus este o simplă răceală și că milioanele de îmbolnăviri și sutele de mii de decese înregistrate în lume 
sunt doar niște simple închipuiri. Alții politicieni fără scrupule, s-au opus din răsputeri aplicării unor măsuri care au făcut 
posibilă limitarea răspândirii virusului în România. Acum, când epidemia nu doar că nu a trecut, ci dă semne de revenire peste 
tot în lume, prin creșterea semnificativă a numărului zilnic de îmbolnăviri, toți cei aciuați pe lângă PSD reîncep acțiunile de 
blocare a prelungirii stării de alertă, punând umărul la vulnerabilizarea stării de sănătate a populației. 

Stimați colegi, 
Nimic nu este mai prețios decât viața și sănătatea oamenilor! Nimic! Faptul că cei strânși în jurul PSD vor să spună că 

sănătatea românilor trebuie să fie pe locul 2, le arată adevărata față și justifică pe deplin modul disprețuitor în care ei au tratat 
acest sector în vremea guvernelor PSD de tristă amintire. Românii nu trebuie să uite niciun moment că PSD și aliații lor la 
guvernare au lăsat România, în prag de epidemie, fără stocuri de medicamente și materiale sanitare, cu o infrastructură 
spitalicească precară, cu deficit de personal medical de mii de medici și asistente și cu un buget public deficitar, ciuruit din 
incompetență! Da, din păcate, aceasta este adevărata față a PSD și a partenerilor săi. Ar face orice pentru a câștiga două voturi! 
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Ar pune în pericol și sănătatea întregii populații, numai ca ei să-și mențină funcțiile publice. Am speranța că gesturile 
iresponsabile ale tuturor partidelor grupate în jurul PSD vor fi aspru taxate de români, cu cel mai puternic instrument 
disponibil în democrație – votul!   

Vă mulţumesc,          Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
Drumul expres Craiova-Pitești prinde viteză! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Nu cred că există frustrare mai mare decât a noastră, a oltenilor, care ne uităm de ani buni peste Dunăre, în Bulgaria ori 

în Serbia, și să constatăm că aceste state, în ciuda unei situații economice mai slabe decât a țării noastre, au reușit să 
construiască o infrastructură de transporturi modernă, care să sprijine mediul economic și să ajute dezvoltare societății. Cu toții 
ne-am pus întrebarea de ce în România nu se construiesc autostrăzi, drumuri expres sau căi ferate rapide, căci ingineri 
specialiști încă mai avem destui, banii europeni alocați special pentru acest capitol nu au lipsit niciodată, iar de firme dispuse 
să construiască nu am dus lipsă. Ne explicase acum vreo doi ani un fost prim-ministru PSD, că autostrăzile pe fonduri 
europene nu se construiesc în România pentru un motiv temeinic! Cică din banii Uniunii Europene nu se poate fura și atunci 
nici interesul autorităților române nu este să se lege la cap cu asemenea proiecte din care nu ”iese” o atenție sau măcar o 
zeciuială. Sub guvernele PSD, autostrăzi sau drumuri rapide s-au construit numai sub lupa camerelor de luat vederi și, de 
regulă, în preajma campaniilor electorale. Oare uităm cum s-a fărâmat un sector de autostradă, după ce Ponta a încălcat orice 
normă pentru a tăia o panglică în campanie electorală? Am uitat cum Olguța și cu Dragnea au adus 5 borduri și două tractoare 
pe drumul de la Craiova la Pitești, care au dispărut în jumătate de ceas după ce au plecat jurnaliștii? 

Stimați colegi,  
Eu, personal, apreciez enorm efortul Guvernului PNL care, pe lângă faptul că a reușit să limiteze răspândirea virusului 

în România mult mai bine decât state foarte dezvoltate din Uniunea Europeană, a avut grijă de angajații și firmele aflate în 
impas și, mai mult decât atât, a accelerat și lucrările de investiții publice, în special cele de infrastructură. N-ai cum să treci cu 
vederea că pe autostrada Sibiu-Pitești se lucrează, după ce proiectul a stagnat mai mult de 12 ani, că s-au avansat proiectele de 
autostradă pentru Moldova, că în Transilvania se vor da în circulație noi loturi, iar că pe drumul expres Craiova-Pitești acum 
chiar se lucrează. Nu știu unde a găsit Guvernul bani în acest context economic greu, însă cu numai câteva zile în urmă a 
adoptat o hotărâre pentru plata despăgubirilor și demararea lucrărilor pe un nou lot, lotul numărul 4, din drumul expres al 
Olteniei. Așadar, Guvernul PNL reușește să gestioneze corect și criza sanitară și criza economică și deblochează toate 
șantierele de infrastructură din țară, pline de rugină de pe vreme guvernelor PSD. Cred că acest lucru ne dă noi argumente în 
plus pentru a spune că PSD are nevoie de o perioadă foarte lungă de opoziție, în care să își deschidă urechile și să afle care 
sunt adevăratele probleme ale românilor. 

Vă mulţumesc,          Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
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 Întrebări 
 

Adresată doamnei Andreea Kohalmi Szabo, președintele Administrației Fondului pentru Mediu 
 

Derularea Programului Casa Verde Fotovoltaice 
Stimată doamnă președinte, 
Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea 

acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională – Casa Verde Fotovoltaice –, a suferit numeroase 
amânări până acum, generând numeroase neplăceri solicitanților. Deși programul a fost lansat în iulie 2018, sesiunea de 
înscriere în program a demarat abia  în septembrie 2019 și abia în 11 iunie 2020 a fost comunicată lista persoanelor care vor 
beneficia de finanțare prin acest program. După sesiunea de analiză, doar aproximativ jumătate dintre cererile depuse au fost 
admise, o sumă de peste 280 de milioane de lei rămânând nealocată. 

Vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele întârzierilor apărute în acest program, care este cauza respingerii unui număr 
atât de mare de cereri de finanțare și dacă va fi organizată o nouă sesiune de depunere pentru alocarea fondurilor rămase 
nedistribuite din această sesiune. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Prevenirea și combaterea agresiunilor violenței cibernetice, legiferată de Parlament 
 
Am votat împreună cu colegii din Camera Deputaților un proiect de lege extrem de important de modificare și 

completare a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Principala prevedere a actului normativ 
votat cu o largă majoritate este includerea în sfera noţiunii de „violenţă domestică” a acţiunilor sau inacţiunilor intenţionate de 
violenţă cibernetică. 

Este astfel pentru prima dată când cazurile de violență cibernetică sunt incluse în legea privind violența domestică, fiind 
bine cunoscute cazurile de amenințări, hărțuiri și atacuri din mediul virtual care au avut și au loc în România.  

Conform legii adoptate de Parlament, violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență 
fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori 
între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu 
victima.  

Violența cibernetică este definită de noul act normativ ca hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de 
gen, urmărire online, amenințări online, publicarea non-consensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal de 
interceptare a comunicațiilor și datelor private și orice altă formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei Informației și a 
Comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc 
telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și pot transmite și utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face 
de rușine, umili, speria, amenința, reduce la tăcere victima.  

Instituțiile abilitate ale statului vor avea obligația de a asigura egalitatea între femei și bărbați în toate politicile, 
programele și cercetarea în domeniul inteligenței artificiale, pentru a evita potențialele riscuri ale tehnologiei care perpetuează 
sexismul, stereotipurile de gen și violența cibernetică. Totodată, reprezentanții guvernamentali vor iniția campanii de 
sensibilizare publică privind violența cibernetică și vor oferi asistență practică autorităților centrale și locale în prevenirea și 
răspunsul la violența cibernetică.  

În opinia mea, este vital faptul că noul act normativ va pedepsi aceste forme de violență cibernetică, manifestate cu 
intensitate în ultima perioadă și în țara noastră.  

Salut adoptarea acestei legi deosebit de importante în actualul context social și relațional al României, în care 
comunicarea online a devenit uzuală la scară largă. Prevenirea formelor de violență domestică prin intermediul rețelelor online 
reprezintă un exemplu de civilizație și modernitate a țării noastre, care va avea, fără îndoială, un impact major în combaterea 
agresiunilor la care sunt supuse, în procent covârșitor, femeile. 

Deputat 
Cristina Burciu 

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

Aplicarea programului de creștere a cailor în Transilvania 
 

Stimate domnule ministru, 
Recent, ministrul Agriculturii din Ungaria a anunțat lansarea unui program de sprijinire a creșterii cailor în Transilvania, 

fiind donați deja 4 armăsari care vor ajunge în ferme din județele Cluj și Harghita. 
Vă rog să-mi comunicați dacă acest program are acordul părții române, care sunt criteriile de aplicare pentru finanțare 

sau pentru primirea de armăsari și dacă există condiții privind rasele de cai care vor fi importate în România prin intermediul 
acestui program. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Situația producătorilor de medicamente din România 
Stimate domnule ministru, 
Lipsa anumitor medicamente din farmaciile românești a devenit o banalitate de mai mulți ani, o situație aparte fiind 

cauzată de pandemia COVID 19, care a agravat această criză de medicamente. 
Vă rog să-mi comunicați câte fabrici de medicamente funcționează în acest moment pe teritoriul României și unde sunt 

acestea localizate, precum și câte dintre moleculele generice utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate sunt fabricate 
în România. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Deschiderea spațiilor de servicii și odihnă pe Autostrada A3 Transilvania 
 

Stimate domnule ministru, 
Deși pe tronsonul Câmpia Turzii – Gilău al Autostrăzii A3 Transilvania se circulă de mai bine de 10 ani, nici până în 

prezent nu au fost deschise publicului spațiile de servicii și spațiile de odihnă de pe traseul acestei autostrăzi. Vă rog să-mi 
comunicați care este cauza pentru care aceste spații nu au fost deschise publicului și care este data la care ele vor fi deschise 
pentru utilizarea participanților la trafic. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Situația pesticidelor ilegale sau neautorizate 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit unor informații apărute recent în presă, România a devenit o importantă poartă de intrare în UE pentru pesticide 

ilegale sau neautorizate. 
Vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul Mediului colaborează cu autoritățile de frontieră pentru combaterea acestui 

fenomen infracțional, precum și dacă sunt realizate controale periodice privind substanțele chimice destinate combaterii 
dăunătorilor în agricultură. Menționez că doresc răspuns scris.  
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Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale 
 

Situația Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare „Cantacuzino” 
 

Stimate domnule ministru, 
La sfârșitul anului 2017 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Cantacuzino” a trecut în subordinea Ministerului 

Apărării Naționale, stabilindu-se atunci un termen de doi ani pentru reînceperea producției de vaccinuri în cadrul acestei 
unități, în special a producției de vaccin antigripal. 

Vă rog să-mi comunicați ce măsuri au fost luate până acum pentru reînceperea producției de vaccinuri în cadrul 
institutului „Cantacuzino”, și care estimați că este data la care această unitate va lansa pe piață primul vaccin. Totodată, vă rog 
să-mi comunicați care sunt produsele pe care Institutul „Cantacuzino” le realizează în acest moment. Menționez că doresc 
răspuns scris.  

Vă mulțumesc.           Deputat 
Cu aleasă considerație,            Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Colectarea și utilizarea taxei clawback 
Stimate domnule ministru, 
Vă rog să-mi comunicați ce sume s-au colectat la buget în fiecare an în parte, din 2015 până în prezent, din taxa 

clawback plătită de producătorii de medicamente și care este destinația acestor fonduri, pentru ce sunt ele utilizate? Totodată, 
vă rog să-mi comunicați dacă există restanțe la plata acestei taxe și la cât se cifrează acestea. Menționez că doresc răspuns 
scris.  

Vă mulțumesc.        Deputat  
Cu aleasă considerație,          Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății 
 

Numărul mamelor minore din România 
Stimate domnule ministru, 
Statisticile europene plasează România pe un dezonorant prim loc la numărul mamelor minore, în țara noastră fiind cel 

mai mare număr de copii și adolescenți care au, la rândul lor, copii. 
Vă rog să-mi comunicați care este numărul mamelor minore pe fiecare județ în parte, din 2015 până în prezent și câte 

dintre aceste tinere minore au deja mai mult de o singură naștere. De asemenea, vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul 
Sănătății are în desfășurare programe privind prevenirea acestui fenomen. Menționez că doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Gradul de absorbție al fondurilor alocate României prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) 
 

Stimate domnule ministru, 
Modernizarea infrastructurii de transport din Românie și realizarea unei bune conectivități cu restul Europei sunt vitale 

pentru dezvoltarea economiei naționale și pentru competitivitatea țării noastre în plan internațional. 
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Vă rog să-mi comunicați la cât se cifrează sumele atrase de România în perioada 2017-2019 din fondurile europene 
disponibile prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (în cifre absolute și procente) și care sunt obiectivele pentru care 
au fost folosite aceste fonduri. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată doamnei Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
  

Structura personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 
și soluțiile prevăzute pentru anul școlar 2020-2021 

Stimată doamnă ministru, 
Lipsa de atractivitate generată de sistemul de salarizare practicat în învățământul preuniversitar din România în perioada 

anterioară implementării Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a indus un profund 
dezinteres pentru urmarea unei cariere didactice în rândul tinerilor absolvenți ai studiilor superioare de specialitate. Pe cale de 
consecință, aproape la fiecare început de an școlar, Ministerul Educației era pus în situația de a demara procesul de învățământ 
cu un număr nepermis de mare de cadre didactice suplinitoare sau pensionate rechemate în activitate, la care se apela ca o 
soluție extremă. Acest fenomen s-a repercutat negativ asupra calității procesului educațional și a performanțelor școlare ale 
elevilor, reflectându-se inclusiv în ratele mici de promovabilitate înregistrate la evaluarea națională sau la bacalaureat. 

Apreciind eforturile deosebite depuse de dumneavoastră pentru a asigura, chiar și în contextul crizei sanitare și 
economice grave generate de pandemia de COVID-19, buna desfășurare a procesului de învățământ și a examenelor naționale 
pentru elevi și mobilitatea personalului didactic de predare, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care a fost structura personalului didactic din învățământul preuniversitar pe plan național la începutul anului școlar 
2019-2020 (cadre didactice titulare, suplinitori sau cadre didactice pensionate rechemate în activitate)? Dar la nivelul județului 
Argeș? 

2. Care a fost, în aceeași perioadă, structura personalului didactic din învățământul preuniversitar la nivel rural 
comparativ cu mediul urban? 

3. Ce măsuri intenționați să implementați pentru ca numărul cadrelor didactice netitulare din învățământul preuniversitar 
românesc să se reducă în favoarea titularilor, începând cu anul școlar 2020-2021? 

4. Având în vedere că majorările de salarii acordate în ultima perioadă în învățământ au generat o atractivitate reală 
pentru practicarea profesiei de cadru didactic în rândul tinerilor absolvenți ai studiilor superioare de specialitate, va mai putea 
fi pusă în aplicare creșterea salarială prevăzută pentru data de 1 septembrie 2020, în condițiile măsurilor de limitare a 
cheltuielilor bugetare impuse de criza sanitară și economică pe care o traversează țara noastră? 

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

*** 
 

Adresată doamnei Victoria Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

Evaluarea activității atașaților pentru probleme de muncă ai României în statele Uniunii Europene 
 

Stimată doamnă ministru, 
Deplasarea dumneavoastră recentă în străinătate, efectuată cu scopul declarat de a vă implica direct în soluționarea 

problemelor de muncă pe care le întâmpină românii în afara granițelor, reprezintă un gest care nu a avut numai conotații 
protocolare, ci și consecințe directe pentru protejarea drepturilor acestora, prin faptul că, în urma dialogului purtat cu miniștrii 
de resort din statele membre ale Uniunii Europene, vor fi inițiate reglementări suplimentare care să ofere o protecție reală 
lucrătorilor români în țările respective. 

Așa cum foarte bine cunoașteți, pe lângă fiecare ambasadă a României se află în exercițiu un atașat al statului român 
care are competențe de serviciu directe chiar pe problematica din domeniul muncii. Având în vedere modul în care au fost 
rezolvate în ultimii ani problemele din acest domeniu ale cetățenilor români care lucrează în statele europene, nu este foarte 
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greu de ajuns la concluzia că funcționarii respectivi, care ar fi trebuit să inventarieze deficiențele semnalate și să le aducă la 
cunoștință ambasadorilor și instituțiilor competente din țară, nu și-au îndeplinit mulțumitor sarcinile de serviciu. 

În acest context, se poate trage concluzia că se impune efectuarea unei evaluări urgente a activității atașaților pentru 
probleme de muncă din cadrul ambasadelor României, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru creșterea eficienței 
acestora. Având în vedere cele prezentate anterior, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Intenționați să propuneți Ministerului Afacerilor Externe realizarea unei evaluări a activității atașaților pentru 
probleme de muncă, în special a celor de pe lângă ambasadele României din statele Uniunii Europene în care locuiesc și 
lucrează, temporar sau permanent, cele mai mari comunități de români? 

2. Când preconizați că vor fi organizate concursurile pentru ocuparea posturilor de atașați pentru probleme de muncă 
care sunt vacante în cadrul unor ambasade ale României? 

3. Având în vedere numărul foarte mare al cetățenilor români care lucrează în state precum Spania, Italia, Franța, 
Germania sau Marea Britanie, luați în considerare posibilitatea creării unor departamente specializate pe probleme de muncă 
pe lângă ambasadele sau secțiile consulare din țările respective? 

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

*** 
 

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

Precizări cu privire la infrastructura și competențele digitale 
Stimate domnule ministru,  
Începând din 2014, Comisia Europeană a monitorizat progresele digitale ale statelor membre în cadrul rapoartelor 

privind Indicele economiei și societății digitale (DESI). Acest indice urmărește progresele înregistrate în statele membre în 5 
domenii de politică principale, și anume conectivitatea, competențele digitale, utilizarea internetului de către persoane fizice, 
integrarea tehnologiilor digitale de către întreprinderi și serviciile publice digitale și se calculează anual, în principal, pe baza 
datelor furnizate de către Eurostat, precum și pe baza studiilor specializate și a metodelor de colectare. 

Rapoartele DESI pentru anul 2020 se bazează pe datele din anul 2019 iar România se situează pe locul 26 din cele 28 de 
state membre ale UE în cadrul Indicelui economiei și societății digitale (DESI) pentru 2020. 

Întrucât infrastructura digitală și competențele digitale sunt esențiale pentru valorificarea beneficiilor digitalizării nu 
doar în școli, ci și în rândul forței de muncă și al persoanelor vârstnice, vă întreb, domnule ministru, în ce stadiu de 
implementare se găsesc programele guvernamentale ce vizează îmbunătățirea nivelurilor competențelor digitale la nivel 
național și ce măsuri propuneți pentru îmbunătățirea derulării acestora. Menționez că doresc răspuns scris. 

Cu stimă, 
Deputat 

Aurel-Robert Boroianu 
*** 

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

Precizări cu privire la sprijinul acordat apicultorilor 
Stimate domnule ministru,  
La nivel naţional sunt înregistraţi aproximativ 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceştia fiind membri A.C.A. 

(Asociaţia Crescătorilor de Albine din România), cu un efectiv de 900.000 de familii de albine. Țara noastră produce, în 
medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se, astfel, pe locul patru în Europa, cu efective de 1,47 de milioane de familii 
de albine. 

Având în vedere că fenomenele meteorologice nefavorabile au compromis în acest an producţia de miere, iar cheltuielile 
pentru supravieţuirea şi păstrarea familiilor de albine sunt din ce în ce mai mari, vă întreb, domnule ministru, ce măsuri veți 
dispune la nivelul ministerului pentru a veni în sprijinul acestui sector economic, greu încercat în această perioadă. Menționez 
că doresc răspuns scris. 

Cu stimă,        Deputat 
Aurel-Robert Boroianu 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

  

 
 Întrebări 
 

Adresată domnului Ludovic Orban, prim-ministrul Guvernului României 
 

Transpunerea directivelor Uniunii Europene în legislația României. 
 

Stimate domnule ministru, 
Conform articolului 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prevede că directiva este obligatorie pentru 

țările destinatare (una, mai multe sau toate) cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităților naționale competența 
în ceea ce privește forma și mijloacele. Pentru ca o directivă să intre în vigoare la nivel național, țările UE trebuie să 
adopte măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite de directivă. Autoritățile naționale trebuie să comunice 
măsurile respective Comisiei Europene. Transpunerea trebuie efectuată în termenul stabilit la momentul adoptării directivei (în 
general, în decurs de doi ani). În cazul în care o țară nu transpune o directivă, Comisia poate iniția proceduri privind încălcarea 
dreptului Uniunii Europene și poate introduce o acțiune împotriva țării respective în fața Curții de Justiție a UE (neexecutarea 
hotărârii acesteia poate duce la o nouă condamnare, aceasta putând genera sancțiuni). 

Directiva produce efecte numai din momentul transpunerii sale. Cu toate acestea, Curtea consideră că o directivă poate 
produce efecte în mod direct în anumite cazuri: dacă transpunerea în legislația națională nu a avut loc sau s-a efectuat incorect, 
dacă termenii directivei sunt clari și neechivoci sau dacă directiva acordă drepturi persoanelor fizice. Ținând cont de condițiile 
menționate mai sus, persoanele fizice pot invoca în fața instanței directiva împotriva statului respectiv, și, în anumite condiții, 
pot obține despăgubiri pentru transpunere deficitară sau întârziată a directivelor. 

Dacă ne uităm în tabelele publicate de Comisie, cel mai recent dat publicității în anul 2017, situația României este 
următoarea: la indicatorul ”deficit de transpunere” (cu un număr de 19 directive din 23) s-a înregistrat un progres de pe locul 
doi pe locul cinci, în schimb la indicatorul ”deficitul de conformare” se constată un regres evident de la 0,3% la 0,9%. De 
asemenea, în situația statistică se arată și că România figurează cu 9 directive transpuse incorect și 11 directive al căror termen 
de transpunere a fost depășit. 

Întrebări: 
1. Este transpunerea directivelor Uniunii Europene o prioritate a Guvernului dumneavoastră? 
2. Care sunt directivele pe care România nu le-a transpus în legislația internă? 
3. Ce măsuri întreprindeți în privința transpunerii lor și care este calendarul de transpunere? 
Pentru ultimele 2 întrebări vă rog să-mi atașați un tabel cu toate directivele care nu au fost transpuse în legislația României. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Szabó Ödön 
*** 

 

Adresată domnului Ion-Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne 
 

Ordine de protecție/ ordine de protecție provizorii emise în România 
 

Stimate domnule ministru, 
Așa cum reiese din numeroase statistici interne cât și Europene, numărul cazurilor de violență domestică a crescut 

exponențial în contextul pandemiei COVID- 19. Măsurile de izolare erau prezente în viața românilor și persoanele predispuse 
la violență au petrecut mult mai mult timp împreună cu victimele lor. Șomajul tehnic, interdicțiile de deplasare, izolarea la 
domiciliu și implicit dificultățile economice s-au accentuat și se vor accentua poate și în continuare, iar lipsurile și greutățile 
pot genera în curând și mai multă tensiune, mai multe prilejuri pentru comportament abuziv, în familiile românilor. 
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În ceea ce privește apelurile primite pe linia telefonică destinată victimelor violenței domestice în perioada stării de 
urgență, putem spune raportat la informările ANES, că aceștia au depășit chiar și dublul față de aceeași perioadă a anului 
trecut.  

În consecință, pentru a cunoaște în detaliu direcția în care se îndreaptă lucrurile în România, raportat la faptul că avem în 
momentul de față mijloace legale de protecție a victimelor, respectiv ordinul de protecție și ordinul de protecție de urgență, vă 
rog să-mi comunicați situațiile raportate pe județe - câte astfel de ordine au fost emise în ultima perioadă și câte dintre acestea 
au fost încălcate de către agresori.  

Totodată, doresc să menționez că mijloacele legale care sunt la îndemână polițiștilor trebuie luate în serios de către aceștia 
în situația în care sunt înștiințate asupra unui act de violență domestică, și trebuie luate toate măsurile necesare pentru a 
îndepărta pericolul în timp, înainte ca un asemenea act să rezulte în decesul sau în pierderea integrității fizice a unei persoane.  
Întrebări:  

1. Vă rog să-mi comunicați câte ordine de protecție și câte ordine de protecție de urgență au fost  
emise în perioada 16 martie – 31 mai 2020 și câte dintre acestea au fost emise tot  în această perioadă a anului 2019, detaliat la 
fiecare județ al României. 

2. Totodată vă rog să-mi prezentați numărul ordinelor de protecție și a ordinelor de protecție  
provizorii emise în cursul anului 2019, totodată și cele pe care o aveți în evidență pentru anul 2020, și implicit câte dintre 
acestea au fost încălcate de agresori. 

3. Câte apeluri s-au primit la numărul de urgență 112 care semnalau existența violenței domestice și s-a cerut intervenția  
organelor abilitate, raportat pe fiecare luna în cursul anului 2020? 

4. Câte persoane din cadrul Poliției Române au fost pregătite/instruite conform prevederilor Ordinului Nr.146/2578/2018  
privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Csép Éva Andrea  
*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


