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   Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest serviciu, trimiteţi reply cu subiect „newsletter unsuscribe”. 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 02.04.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1771 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1630 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 141 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 243 

256 

– votate  
 

254 

             din care: - înaintate la Senat      10 

                            - în procedura de promulgare 43 

                            - promulgate* 44 

                            - respinse definitiv 157 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1516 

a) pe ordinea de zi 534 

b) la comisii  
 

959 

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

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

5 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 1 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 5 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 4 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1 

 
    Cele 254 de iniţiative legislative votate privesc: 

                                   90 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
                                  64 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                       2 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  24 de proiecte de legi 
                                164 de propuneri legislative 
                                            

* În anul 2021 au fost promulgate 57 de legi, dintre care 13 din inițiativele legislative adoptate în anul 2020. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților 

 

 

Şedinţele din zilele de luni, 29,  marți, 30 și miercuri,  31 martie 2021 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 57  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          26               

29        

   - votate 
 

29 

                           - la Senat 
 

  3 

                           - la promulgare 
 

  9 

                           - respinse definitiv 
 

17 

   - retrimise la comisii 
 

5 

 
 

 Cele 29 de iniţiative legislative votate privesc: 
            10 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                    7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                    3 proiecte de legi 
                    19 propuneri legislative 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
ivesc: 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna  29 martie – 2 aprilie 2021 

 
 

 I. Proiecte de legi  adoptate de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1.  PL-x 132/2017/2019 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.383 din 29 mai 2019, publicată în Monitorul 
Oficial  al României, Partea I, nr.549  din 4 iulie 2019) 
           

2.  PL-x 277/2020 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării 
de urgenţă 
              

3.  PL-x 480/2016 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 
   

4.  PL-x 482/2016 - Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje   
                          

5.  PL-x 466/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea 
și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 
alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare      
  

6.  PL-x461/2020 – Lege privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative      
        

7.  PL-x 299/2020 - Lege pentru abrogarea lit.f) a art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului 
nr.69/2000 
 

8.  PL-x 126/2018/2019 - Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru 
modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006   
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.76 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.217  din 20 martie 2019) 
           
 

 II. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  PL-x 168/2020 - Proiectul de Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași 
        

2.  Pl-x 264/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul 
materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 
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3.  PL-x 173/2020 - Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
        

4.  PL-x 679/2020 - Proiectul de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii 
Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de 
modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții 
          

5.  PL-x 472/2020 - Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței 
în unitățile de învățământ 
    

6.  PL-x 45/2019/08.04.2019 - Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2019 
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.128 din 6 martie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.189  din 8 martie 2019) 
           

7.  PL-x 710/2018/2019 - Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind 
unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.331 din 21 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.493 din 18 
iunie 2019) 
    

8.  PL-x 45/2017/2018 - Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.355 din 23 mai 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.652 din 26 iulie 2018) 
    

9.  Pl-x 236/2018/2019 - Legea privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., precum şi 
pentru modificarea unor acte normative 
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.531 din 18 iulie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.674 din 2 august 2019) 
               

10.  PL-x 844/2007/2009 - Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România 
(Reexaminare la cererea Preşedintelui României) 
 

11.  PL-x 511/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost 
aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România 
 

12.  PL-x 202/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice centrale                    
   

13.  PL-x 464/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) 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 
   

14.  Pl-x 53/2015 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului 
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15.  Pl-x 190/2019 - Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 
privind protecţia mediului 
   

16.  PL-x 608/2019 - Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unităţii Civice   
   

17.  PL-x 342/2019 - Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 
                
 

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

 
1.  Pl-x 339/2017/2018 - Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică   
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.581 din 20 septembrie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.883 din 19 octombrie 2018)   
- Se comunică respingerea Legii - 
 

2.  Pl-x 442/2017/2019 - Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi      
(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.646 din 16 octombrie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1087 din 21 decembrie 2018)  
- Se comunică respingerea Legii - 

 
3.  PL-x 542/2015/2016 - Legea pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali     

(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.581 din 20 iulie 2016, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.737 din 22 septembrie 2016) 
- Se comunică respingerea Legii - 
 

9.  PL-x 470/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea 
art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 
 

 IV. Hotărâri ale Camerei Deputaților: 

1.  PHCD 45/2021 - Hotărâre privind modificarea art. 40 și a literei e) a art. 47 din Regulamentul Camerei 
Deputaților 
            

2.  PHCD 50/2019 – Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar  
al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 
 
 
 

 
În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2021, care  cuprinde 52 de proiecte de legi.  
Din totalul proiectelor de legi, 48 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  
 
 

Stadiul proiectelor de legi 
Senat CAMERA  

DEPUTAŢILOR 
 

Camera 
decizională 

Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  
ADOPTATE / 

RESPINSE 
 

Senat: 
 

 
5 
 

2 - pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
0 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de 
promulgare: 
- legi promulgate: 

4 
0 
1 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

22 2 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

4 
15 
0 

- transmise la Senat: 
- respinse definitiv: 
- în curs de 
promulgare: 
- legi promulgate: 

 
0 
0 
3 
0 

 
Procedură 
comună: 

  
2
1   

Total: 27 2  

 
1
9 

  

 
8 
 

 48  48 
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ANEXĂ 
 

II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
  

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

Proiect de lege pentru modificarea 
și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.119/1999 privind 
controlul intern/managerial și 
controlul financiar preventiv. (poz. 
I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999, în sensul 
extinderii regimului juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de 
interese prevăzute pentru funcţionarii 
publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, 
asupra tuturor categoriilor de persoane 
desemnate să exercite controlul financiar 
preventiv propriu la nivelul entităţilor 
publice. 

S  - Adoptată 
pe 
24.10.2018 

CD - OZ 
Plen BUG  
 

 

 

 

Raport depus 
pe 
30.01.2020 

(6/R/2020) 

2 

PLx 
492/2019 

 
L 

363/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 
privind stabilirea unor măsuri 
pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) 2016/589 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 13 
aprilie 2016 privind o reţea 
europeană de servicii de ocupare a 
forţei de muncă (EURES), accesul 
lucrătorilor la servicii de mobilitate 
şi integrarea mai bună a pieţelor 
forţei de muncă şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.492/2011 
şi (UE) nr.1296/2013. poz. (I-b-21) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului juridic privind 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului 
(UE)2016/589 al Parlamentului 
European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 13 aprilie 2016 privind o 
reţea europeană de servicii de ocupare a 
forţei de muncă (EURES), accesul 
lucrătorilor la servicii de mobilitate şi 
integrare mai bună a pieţelor forţei de 
muncă şi de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi 
(UE) nr.1296/2013. 

S  - Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - OZ 
Plen MUN 
 

Raport depus 
pe 
26.05.2020 

(186/R/2020) 

3 

PLx 
593/2020 

 
L 

17/2021 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 
Universităţii Române de Ştiinţe şi 
Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti. poz. (I-b-9) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Desfiinţarea Universităţii Române de 
Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din 
Bucureşti.  

S  - Adoptat 
pe 
21.09.2020 
CD - OZ 
Plen ÎNV 
 

Raport depus 
pe 
15.10.2020 

(457/R/2020) 

4 

PLx 
107/2021 

 
L 

489/2020 

Proiect de Lege privind aderarea 
Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 

Aderarea Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin 
Departamentul pentru dezvoltare 
durabilă, care coordonează 

S  - Adoptat 
pe 
15.02.2021 
CD - OZ 
Plen 
ADMIN 

Raport depus 
pe 
17.03.2021 

(122/R/2021) 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

participare a Secretariatului General 
al Guvernului, precum şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte. poz. (I-
b-13) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

implementarea Strategiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea Durabilă a României 
2030, la nivel naţional şi îşi desfăşoară 
activitatea în finanţarea Secretariatul 
General al Guvernului. Sumele necesare 
plăţii cotizaţiei anuale se vor asigura de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, 
pentru Departamentul pentru dezvoltare 
durabilă. 

 

5 

PLx  
435/2019 

 
L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 
şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul unor 
programe gestionate de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. (poz. I-b-8)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Amendarea unor acte normative, precum 
și stabilirea unor măsuri financiare. 

S  - Adoptată 
pe 
02.10.2019 

CD -  BUG și 
ADMIN 
pentru raport 
comun 

 
 
 
 
 
TDR: 
24.10.2019 

6 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 
privind reglementarea unor măsuri 
în domeniul inspecţiei economico-
financiare efectuate de Ministerul 
Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative. 
(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Ministerului Finanţelor 
Publice de a exercita acţiuni de control 
asupra modului de utilizare a sumelor 
acordate prin acţiuni de 
sponsorizare/mecenat în scopul 
susţinerii unor activităţi fără scop 
lucrativ, al respectării destinaţiei 
fondurilor acordate, precum şi a 
modului de utilizare a fondurilor publice 
acordate de la bugetul general 
consolidat. 

S  - Adoptată 
pe 
17.10.2018 

CD - BUG  

Trimis pe 
data de 
29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 

 
 
 

7 

PLx 
539/2019 

 
L 

355/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 
pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal bugetare. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea art.10 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2009, precum şi modificarea şi 
completarea art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2013. Astfel, 
în temeiul prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă nr.114/2018, a fost înfiinţată pe 
lângă Oficiul Naţional pentru Jocuri de 
Noroc (O.N.J.N.) o activitate finanţată 
integral din venituri proprii în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.500/2002, pentru promovarea 
respectării principiilor şi măsurilor 

S  - Adoptată 
pe 
21.10.2019 

CD - BUG 

 

 

 

 

TDR: 
26.11.2019 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

privind jocurile de noroc responsabile 
social. 

8 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.132/2017 
privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor prin 
accidente de vehicule şi tramvaie.  
(poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017, pentru asigurarea 
respectării obligaţiilor ce revin 
României potrivit Directivei 
2009/138/CE şi Directivei 2009/103/CE, 
având în vedere emiterea de către 
Comisia Europeană a Avizului motivat 
din 26.07.2019. Intervenţiile legislative 
vizează schimbarea modului de 
funcţionare a „asiguratului cu risc 
ridicatˮ, abrogarea prevederilor ce 
limitează cheltuielile administrative şi de 
vânzare ale poliţei de asigurare ce pot fi 
incluse de către asiguratori în calculul 
tarifelor de primă. De asemenea, se 
propune eliminarea obligaţiei A.S.F. de 
reglementare a modului de calcul al 
tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a 
indicilor de încadrare, a coeficienţilor de 
majorare şi/sau corecţie ori alte 
instrumente de ajustare a tarifelor de 
primă, condiţii în care calculul va avea 
în vedere respectarea principiilor 
actuariale general acceptate. 

S  - Adoptată 
pe 
23.04.2020 

CD - BUG, 
IND, TRSP 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
14.05.2020 

9 

PLx 
380/2017 

 
L 

235/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 
pentru modificarea art.8 din Legea 
nr.165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore. 
(poz. I-b-17)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.165/2016, în sensul 
ca Autoritatea Competentă de 
Reglementare a Operaţiunilor Petroliere 
Offshore la Marea Neagră să fie 
condusă de un preşedinte cu rang de 
secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi 
cu rang de subsecretar de stat, numiţi 
prin decizie a prim-ministrului pe o 
perioadă de 5 ani. Prin proiect se 
modifică şi normele care reglementează 
incompatibilitatea pentru funcţiile de 
preşedinte şi vicepreşedinte, precum şi 
modalitatea de încetare din funcţie a 
preşedintelui, respectiv a 
vicepreşedinţilor. 

 

 

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND și 
MED  

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
09.11.2017 

10 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile 
publice. (poz. I-b-1)  
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 
principal în scopul transpunerii unora 
dintre dispozitiile Directivei (UE) 
2018/645 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 aprilie 2018 de 
modificare a Directivei 2003/59/CE 

S  - Respins 
pe 
14.10.2020 

CD -  IND, 
JUR, APĂR  

TDR: 
03.11.2020 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD privind calificarea iniţială şi formarea 
periodică a conducătorilor auto ai 
anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de 
persoane, precum şi a Directivei 
2006/126/CE privind permisele de 
conducere. 

și TRSP 

pt. raport 
comun 

11 

PLx 
534/2019 

 
L 

349/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 
pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2000 
privind produsele agroalimentare 
ecologice.  
poz. (I-b-20) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2000, în sensul ca 
utilizarea seminţelor şi a materialului de 
înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute 
conform metodei de producţie ecologică, 
precum şi a răsadurilor care nu sunt 
obţinute din agricultura ecologică, să se 
poată realiza numai cu autorizarea 
organismelor de control aprobate de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  

S   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - 
Retrimis la  
AGRI pe data 
de 
31.03.2021 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
20.04.2021 

12 

PLx 
642/2020 

 
L 

522/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
precum şi pentru modificarea 
art.121 din Legea fondului funciar 
18/1991. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: 12 deputați 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.7/1996, în sensul organizării Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară ca instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării Administraţiei, personalul 
acesteia, precum cel al instituţiilor 
subordonate fiind încadrat cu contract 
individual de muncă. 

S  - Adoptat 
pe 
14.10.2020 
CD -  
AGRIC, 
IND, 
ADMIN și 
JUR pentru 
raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

13 

PLx 
594/2020 

 
L 

490/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.119/1996 cu 
privire la actele de stare civilă, 
precum şi pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe 
cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea actualului cadru normativ 
pentru implementarea proiectului 
privind crearea Sistemului Informatic 
Integrat pentru Emiterea Actelor de 
Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea 
informatizării fluxurilor şi proceselor 
interne ale instituţiilor statului şi al 
elimnării consumului de hârtie, al 
reducerii timpilor de soluţionare a unor 
cerinţe adresate instituţiilor publice, 
precum şi al instituirii posibilităţii 
întocmirii actelor de stare civilă în 
format electronic. 

S -  Adoptat 
pe 
21.09.2020 

CD -  
ADMIN, JUR  

pt. raport  

TDR: 
13.10.2020 

 

14 PLx 
127/2021 

Proiect de Lege privind acceptarea 
Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din 
învăţământul superior, adoptată la 
Paris la 25 noiembrie 2019. (poz. I-
b-22) 
- Caracter: ordinar 

Acceptarea Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din 
învăţământul superior, adoptată la Paris 
la 25 noiembrie 2019. 

CD - MUN și 
ÎNV 
 pt. raport 
comun 
S  -  

 

TDR: 
01.04.2021 
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crt 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

15 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea 
persoanelor în România. (poz. I-b-
15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în 
vederea prevenirii și limitării răspândirii 
bolilor transmisibile care pot fi prevenite 
prin vaccinarea populației generale, în 
România. 

S -   Adoptat 
pe 
23.10.2017 
CD -  
Retrimis la 
SĂN pe data 
de 
22.02.2021 
pt. raport 
suplimentar 

 

16 

PLx 
546/2019 

 
L 

366/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.185/2017 privind 
asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate. (poz. I-b-18) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.185/2017, în scopul stimulării 
activităţii Autorităţii Naţionale de 
Management a Calităţii în Sănătate prin 
clarificarea unor definiţii şi procese, 
astfel încât să se asigure îndeplinirea 
scopului şi obiectivelor ANMCS. 

S -   Adoptat 
pe 
21.10.2019 
CD - SĂN  
pt. raport  
 

TDR: 
26.11.2019 

17 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-
b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării și 
monitorizării politicii de tineret, 
participăriiactive și incluzive a tinerilor 
la viața societății, la domeniile de interes 
pentru aceștia, precum și acadrului 
juridic necesar dezvoltării personale și 
profesionale a tinerilor conform 
necesităților și aspirațiilor acestora. 

S  - Adoptat 
pe 
19.11.2018 
CD - TIN 
 pt. raport  

 

 

18 

PLx 
387/2020 

 
L 

359/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.374/2013 
privind utilizarea sistemelor 
destinate blocării şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor în perimetrele 
unităţilor din subordinea 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor.   
(poz. I-b-16) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.374/2013, în scopul extinderii 
aplicării acestei legi la nivelul tuturor 
unităţilor din subordinea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi la nivelul 
tuturor spaţiilor unde desfăşoară 
activităţi persoanele private de libertate, 
precum şi al creării posibilităţii 
achiziţionării şi a altor servicii sau 
echipamente care să contribuie la 
diminuarea utilizării, de către 
persoanele private de libertate, a 
serviciilor de comunicaţii electronice 
furnizate prin intermediul undelor radio. 

S -  Adoptat 
pe 
16.06.2020 
CD -  JUR și 
APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 

19 
PLx 

134/2021 
Proiect de Lege pentru modificarea 
art.369 din Legea nr.286/2009 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură 
sau discriminare - din Legea S  - Adoptat TDR: 
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înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

33/2021 

privind Codul penal.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 
 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

nr.286/2009 privind Codul penal, 
introducându-se în cuprinsul său atât 
prevederea expresă ca subiect pasiv al 
infracţiunii de incitare la ură sau 
discriminare a oricărei persoane care 
face parte dintr-o anumită categorie, cât 
şi referirea expresă la incitarea publică 
la violenţă ca modalitate de comitere a 
faptei, în scopul transpunerii art.1 
alin.(1) lit.a) din Decizia-cadru 
2008/913/JAI a Consiliului din 28 
noiembrie 2008 privind combaterea 
anumitor forme şi expresii ale rasismului 
şi xenofobiei prin intermediul dreptului 
penal. 

pe 
22.03.2021 

CD -  JUR  

 pt. raport 

 

 

13.04.2021 

  
IIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  //  RREESSPPIINNSSEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR                        
                      

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx  
213/2019 

 
L 

483/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative în 
domeniul serviciilor comunitare de 
utilităţi publice. 
(poz. I-a-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea mai 
multor acte normative în domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, respectiv, Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006, Legea serviciului de 
iluminat public nr.230/2006 şi 
Legea nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor. Intervenţiile legislative 
vizează eliminarea inadvertenţelor 
existente între legea generală şi 
legile speciale care reglementează 
serviciile comunitare de utilităţi 
publice cu privire la înţelesul 
noţiunilor de gestiune directă şi 
gestiune delegată. 

CD -  
Adoptat pe 
04.09.2020 

S  - ADMIN 
și MED 

pt. raport 
comun 

 

TDR: 
24.09.2020 

2 

PLx  
457/2019 

 
L 

318/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. 
(poz. I-a-7) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004, urmărindu-se, printre 
altele, stabilirea mai precisă a 
sensului unor expresii, prevederea 
posibilităţii desemnării drept 
persoană care să asigure creşterea 
şi îngrijirea copilului, pe lângă 
rudele până la gradul IV şi a altor 
persoane faţă de care acesta a 
dezvoltat relaţii de ataşament sau s-

S  - MUN 
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 
CD - 

TDR: 

15.03.2021 
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crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD a bucurat de viaţa de familie, 
redefinirea serviciilor de tip 
rezidenţial, precum şi instituirea 
unei indemnizaţii lunare de sprijin, 
în cuantum de 0,8 ISR, pentru 
familia sau persoana care a primit 
în plasament sau este tutore al unui 
copil, pe perioada în care asigură 
creşterea şi îngrijirea copilului . 

3 

PLx 
410/2020 

 
L 

280/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor. (poz. I-
a-1) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui 
României 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi muniţiilor, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, intervenţiile vizând, în 
principal, instituirea de 
reglementări de natură a asigura 
transpunerea dispoziţiilor 
Directivei de punere în aplicare 
(UE) 2019/69, precum şi prevederi 
care să creeze cadrul legal naţional 
pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului delegat UE 
2019/686. 

S  - APĂR  
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 

CD -  

TDR: 
10.02.2021 

4 

PLx 
567/2020 

 
L 

699/2020 

Proiect de Lege privind unele măsuri 
temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională 
iniţială a judecătorilor şi procurorilor, 
examenul de absolvire a Institutului 
Naţional al Magistraturii, stagiul şi 
examenul de capacitate al judecătorilor şi 
procurorilor stagiari, precum şi la 
concursul de admitere în magistratură. 
(poz. I-a-2) 
- Cerere de reexaminare a Președintelui 
României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 

CD -  
Adoptat pe 
17.11.2020 

S  - Adoptat 
pe 
03.02.2021 

 

 
16.02.2021  
sesizare de 
neconstituţio
nalitate 

(formulată de 
senatori 
aparținând 
Grupului 
parlamentar 
al PSD) 

5 

PLx 
3/2021 

 
L 

55/2021 
 
 

Proiect de Lege privind unele măsuri în 
domeniul justiţiei în contextul pandemiei 
de COVID-19. (poz. I-a-4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Reglementarea în domeniul justiţiei 
a unor măsuri specifice, temporare, 
aplicabile pe durata stării de alertă 
declarată în condiţiile legii, precum 
şi pentru o perioadă de 30 de zile 
de la încetarea acesteia, menite să 
permită atât asigurarea unei 
protecţii adecvate a magistraţilor, a 

CD -  
Adoptat pe 
10.03.2021 

S  - JUR 

pt.raport 
 
 

TDR: 
30.03.2021 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

personalului auxiliar de specialitate 
şi a celui conex din cadrul 
organelor judiciare, precum şi a 
justiţiabililor împotriva 
îmbolnăvirii cu coronavirusul 
SARS-CoV-2, în contextul 
activităţilor judiciare, 
salvgardându-se astfel drepturile la 
sănătate, la integritate fizică şi la 
viaţă, cât şi continuarea activităţii 
de înfăptuire a justiţiei în condiţii 
optime. Intervenţiile legislative 
vizează reglementarea în regim de 
urgenţă a posibilităţii prioritizării 
activităţii de judecată a uneia sau 
mai multor secţii ale unei instanţe 
ori a instanţei în ansamblu său, 
atunci când, din motive generate de 
pandemia de COVID-19, activitatea 
de judecată la nivelul respectivei 
instanţe este necesar a fi restrânsă. 
Măsura restrângerii activităţii de 
judecată poate fi dispusă pe o 
durată de cel mult 14 zile, aceasta 
putând fi prelungită, la propunerea 
colegiului de conducere al instanţei 
afectate.  

6 

PLx 
4/2021 

 
L 

40/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.270/2015 privind 
Statutul rezerviştilor voluntari. (poz. I-a-
6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.270/2015, în scopul creşterii 
atractivităţii serviciului militar în 
calitate de rezervist voluntar, prin 
creşterea nivelului de remunerare şi 
prin eliminarea unor 
obligaţii/constrângeri. 

CD -  
Adoptat pe 
24.02.2021 

S  - APĂR 

pt. raport 
comun 

TDR: 
16.03.2021 

7 

PLx 
108/2021 

 
L 

76/2021 
 

Proiect de Lege privind desfiinţarea 
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor 
din justiţie. (poz. I-b-11)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din 
justiţie din cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, stabilindu-se o serie de 
măsuri tranzitorii care decurg din 
această operaţiune. 

 

CD -  
Adoptat pe 
24.03.2021 

S  - JUR 

pt. raport 

TDR: 
20.04.2021 

8 

PLx 
368/2020 

 
L 

302/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/1999 privind regimul 
de control al exporturilor, importurilor şi 
altor operaţiuni cu produse militare. (poz. 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/1999 privind 
regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu 

 

S - Adoptat 
pe 
17.03.2021 

La 
promulgare 
din data de 
24.03.2021 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

I-a-6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

produse militare, în scopul 
îmbunătăţirii dispoziţiilor 
referitoare la sancţiunile aplicabile. 
Astfel, se iniţiază demersuri în 
direcţia completării cadrului 
sancţionator cu precizări explicite 
privind pedeapsa penală pentru 
efectuarea de operaţiuni de export, 
transfer, import şi intermediere cu 
produse militare fără a deţine 
licenţă. 

CD -  
Adoptat pe 
10.06.2020 

 

9 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, 
eliberarea cărţii de identitate şi 
certificarea autenticităţii vehiculelor 
rutiere în vederea comercializării, 
înmatriculării sau înregistrării acestora în 
România şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2000 privind omologarea şi 
cerficarea produselor şi a materialelor de 
exploatare utilizate la vehiculele rutiere, 
precum şi condiţiile de introducere pe 
piaţă şi de comercializare a acestora. 
(poz. I-b-4)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.78/2000, 
şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.80/2000, intervenţiile legislative 
vizând punerea în aplicare a 
Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului din 30 mai 2018 privind 
omologarea şi supravegherea pieţei 
autovehiculelor şi remorcilor 
acestora, precum şi ale sistemelor, 
componentelor şi unităţilor tehnice 
separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr.715/2007 
şi (CE) nr.595/2009 şi de abrogare 
a Directivei 2007/46/CE. 

 

 

S  - Adoptat  
pe 
30.09.2020 

CD -  
Adoptat pe 
17.03.2021 

 

La 
promulgare 
din data de 
24.03.2021 

10 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

Proiect de Lege privind completarea 
art.49 din Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative.  (poz. I-b-14)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019. Proiectul de act 
normativ transpune dispoziţiile 
art.6 alin.(1) lit.b) si ale art.10 
alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 
2018/167 
3 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2018 
privind combaterea prin măsuri de 
drept penal a spălării banilor, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr.284 
din 12 noiembrie 2018. 

S  - Adoptată 
pe 
27.07.2020 

CD - Adoptat 
pe 
31.03.2021 
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IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
  

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de executie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2010. (poz. I-c-
2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
executie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice 
aferente.  
anului 2010. 

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2010 şi a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2010. 
 (poz. I-c-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2010 şi a 
contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2010. 

Raport depus 
pe data de 
25.10.2012 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuție a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuție a bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate și a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011. (poz. I-c-
4) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului anual de execuție 
a bugetului de stat, a contului anual 
de execuție a bugetului Fondului 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate și a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 
2011.   

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

4 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului anual de execuţie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2011.(poz. I-c-
5)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
04.04.2016 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2011 și a contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor pentru 
șomaj pe anul 2011.  
(poz. I-c-6) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2011 și a 
contului general anual de execuție a 
bugetului asigurărilor pentru șomaj 
pe anul 2011. 

Raport depus 
pe data de 
23.10.2013 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 

 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2012. (poz. I-c-
7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat  pe 
anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2012.  
(poz. I-c-8) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
25.06.2014 

 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S  

 

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului national 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general al datoriei publice 
aferente anului 2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 
cuprinde rezultatul activităţilor de 
audit şi control , desfăşurate asupra 
modului de formare, de administrare 
şi întrebuinţare a resurselor 
financiare ale statului şi ale 
sectorului public în exerciţiul 
financiar al anului 2013. 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015  

 

 

CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 

Contul general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2013 şi contul general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor  
pentru şomaj pe anul 2013 au fost 

Raport depus 
pe data de 
24.03.2015 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
 

şomaj pe anul 2013.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

întocmite în structura bugetului 
aprobat prin Legea bugetului 
asigurărior sociale de stat nr.6/2013, 
aşa cum a fost modificată prin 
ordonanţele de rectificare a 
bugetului. 

CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general de execuţie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2014. (poz. I-c-
11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 
Raport depus 
pe data de 
28.06.2016 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2015. (poz. I-c-
12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuție al bugetului de stat aferent 
anului 2015, cuprinzând venituri în 
sumă de 103.767,6 milioane lei (cu 
5.512,1 milioane lei sub prevederile 
bugetare aprobate), cheltuieli în sumă 
de 125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4 
milioane lei sub creditele bugetare 
aprobate) și un deficit în sumă de 
21.448,2 milioane lei. Veniturile 
încasate la bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate 
în anul 2015 au fost în sumă de 
23.316,6 milioane lei (cu 239,1 
milioane lei sub prevederile bugetare 
aprobate). Cheltuielile bugetului 
Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate în anul 2015 au 
fost în sumă de 23.489,9 milioane lei 
(cu 65,8 milioane lei sub creditele 
bugetare aprobate). 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2015 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2015.  
(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 

Aprobarea contului general anual de 
execuție al bugetului asigurărilor 
sociale de stat aferent anului 2015, 
cuprinzând venituri în sumă de 
54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale 
în sumă de 54.705,0 milioane lei, 
rezultând un excedent în sumă de 
236,9 milioane lei. Execuția 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
TDR: 
25.05.2017 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

sistemului public de pensii s-a 
realizat astfel: venituri în sumă de 
54.609,4 milioane lei și cheltuieli în 
sumă de 54.609,4 milioane lei. 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2016. 
(poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2016 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2016.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2017. (poz. I-c-
16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2017.  
(poz. I-c-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2018. (poz. I-c-
18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat aferent 
anului 2018, cuprinzând venituri în 
sumă de 142.291,0 milioane lei, 
cheltuieli în sumă de 174.674,1 
milioane lei şi un deficit în sumă de 
32.383,1 milioane lei, De asemenea, 
se aprobă contul general anual de 
execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate aferent anului 2018, 
cuprinzând venituri în sumă de 
35.651,3 milioane lei, cheltuieli în 
sumă de 34.854,1 milioane lei, cu 
100,0 milioane lei sub creditele 
bugetare definitive aprobate. 
Execuţia Bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate 
la finele anului 2018 s-a încheiat cu 
un excedent în sumă de 797,2 
milioane lei.  

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2018.  
(poz. I-c-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2018, 
cuprinzând venituri în sumă de 
63.800,5 milioane lei, cheltuieli în 
sumă de 63.560,0 milioane lei, şi un 
excedent în sumă de 240,5 milioane 
lei.  

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

19 

PLx  
98/2021 

 
L 

30/2021 
 

Proiect de Lege pentru ratificarea 
Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a 
Consiliului din 14 decembrie 2020 
privind sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii Europene şi de abrogare a 
Deciziei 2014/335/UE, Euratom, 
adoptată la Bruxelles. (poz. I-c-1) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 
 

Ratificarea Deciziei (UE, 
EURATOM) 2020/2053 a Consiliului 
din 14 decembrie 2020 privind 
sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii Europene şi de abrogare a 
Deciziei 2014/335/UE, Euratom, 
adoptată la Bruxelles. Între 
principalele modificări ale sistemului 
resurselor proprii menţionăm 
introducerea unui instrument de 
relansare economică a Uniunii 
Europene, cu titlul de prevedere 
excepţională şi temporară cu scopul 
unic de a aborda consecinţele crizei 
provocate de COVID-19, precum şi 
majorarea plafoanelor resurselor 
proprii.  

Raport depus 
pe data de 
01.03.2021 

 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

20 

BP 
586/2020 

 
B 

405/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general de execuţie a bugetului 
de stat, a contului anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei 
publice aferente anului 2019. (poz. I-c-
20) 

 Înregistrat pt. 
dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

21 

BP 
587/2020 

 
B 

406/2020 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2019 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2019.  
(poz. I-c-21) 

 Înregistrat pt. 
dezbatere 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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LEGENDA 

 
Abrevieri Comisii: 
 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 
20. Comisia pentru constituționalitate 
21. Comisia pentru știință și tehnologie 
22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 
CROMANII 
CONST 
ȘT 
TIN 

 
 

Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor 

( la data de  1 aprilie  2021 ) 
 

I.  În perioada 29 martie – 1 aprilie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 24 rapoarte, din care 4 rapoarte 

suplimentare. 
Comisiile permanente au depus  38 avize. 
Cele 24  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare            15 
 rapoarte de respingere           9 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului:                   8  
 Proiecte de legi și propuneri legislative:              16    

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  1004 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 103 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află 15 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a prima  sesiune 

ordinară a anului 2021.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  184 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
                 161 

 rapoarte suplimentare 
18 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
  5 

TOTAL 184 
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ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 29 martie – 1 aprilie 2021 

 
I. Comisia pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1 PLx 
44/2021 

Proiect de Lege privind 
impozitarea zero a 
industriei HoReCa 

Acordarea de scutiri de la plata unor 
impozite pentru contribuabilii, 
persoane fizice autorizate şi persoane 
juridice, obligaţi la plata impozitului 
specific unor activităţi, potrivit Legii 
nr.170/2016, pentru anul fiscal 2020 

1 
deputat,   
adoptat    
se Senat 

30.03.21 

Raport de 
respingere 
(145/R din 
30.03.21) 

2 PLx 
442/2019 

Proiect de Lege privind 
înfiinţarea Fondului Special 
pentru Încurajarea 
Librăriilor de Provincie 

Înfiinţarea Fondului Special pentru 
Încurajarea Librăriilor de Provincie, 
în valoare totală de 1.800.000 euro, 
defalcat în sume egale, pe o perioadă 
de trei ani. Potrivit soluţiilor 
legislative preconizate, Fondul 
urmează a fi finanţat de la bugetul de 
stat. Măsurile preconizate vizează 
încurajarea, în special, a iniţiativelor 
pentru desfacerea de carte şi pentru 
atragerea marilor lanţuri de librării, 
prin intermediul cărora să fie 
promovate diferite evenimente 
culturale 

9 
parlam.,  
adoptat    
de Senat 

 

30.03.21 

Raport de 
respingere 
(146/R din 
30.03.21) 

3 
PLx 

461/2020 

 

Proiect de Lege privind 
completarea art.49 din 
Legea nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative – raport comun 
cu Comisia juridică 

Completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019. Proiectul de act 
normativ transpune dispoziţiile art.6 
alin.(1) lit.b) si ale art.10 alin.(1) 
lit.b) din Directiva (UE) 2018/1673 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2018 
privind combaterea prin măsuri de 
drept penal a spălării banilor, 
publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr.284 din 
12 noiembrie 2018 

Guvern,  
aprobat   
de Senat 

 

5.10.20 
25.03.21 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(148/R din 
30.03.21) 

 

4 
PLx 

466/2020 

 

Proiect de Lege pentru 
respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.111/2020 privind 
modificarea şi completarea 
Legii nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi 

Adoptarea unor măsuri legislative 
pentru a combate riscurile legate de 
problema anonimatului aferent 
tranzacţiilor cu monede virtuale, cum 
ar fi includerea furnizorilor implicaţi 
în servicii de schimb între monedele 
virtuale şi monedele fiduciare (adică 
monedele şi bancnotele desemnate ca 
având curs legal şi moneda 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

9.03.21 
25.03.21 
30.03.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(149/R din 
30.03.21) 
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pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, pentru 
completarea art.218 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit 
şi adecvarea capitalului, 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, 
precum şi pentru 
completarea art.12 alin.(5) 
din Legea nr.237/2015 
privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de 
asigurare şi reasigurare – 
raport comun cu Comisia 
juridică 

electronică ale unei ţări, acceptate ca 
mijloc de schimb în ţara emitentă) în 
categoria entităţilor raportoare pentru 
instituirea unor obligaţii în sarcina 
acestora care să conducă la 
identificarea activităţilor suspecte. 
Proiectul transpune Directiva (UE) 
2018/843 a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei (UE) 
2015/849 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor sau finanţării terorismului, 
precum şi de modificare a 
Directivelor 2009/138/CE şi 
2013/36/UE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
din 19 iunie 2018 

5 PLx 
470/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.63/2019 pentru 
completarea art.61 alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 
privind Codul 
administrative – raport 
comun cu Comisia pentru 
administrație, Comisia 
pentru muncă și Comisia 
juridică 

Completarea art.61 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019, în sensul ca atribuţia de 
ordonator principal de credite a 
ministrului să fie exercitată de către 
secretarul general al ministerului, 
înalt funcţionar public, pentru 
asigurarea stabilităţii funcţionării 
ministerului, pe perioada vacanţei 
funcţiei de ministru sau în situaţia 
imposibilităţii exercitării de către 
acesta a funcţiei 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

24.03.21 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(147/R din 
31.03.21) 

 

6 PLx 
92/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.216/2020 privind 
prorogarea unui termen – 
raport comun cu Comisia 
pentru muncă 

Prorogarea termenului prevăzut la 
art.III alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2020, 
respectiv, de la 31 martie 2021, la 31 
august 2021, în vederea realizării 
obiectivelor de politică externă şi 
protejării eficiente a cetăţenilor 
români la nivel internaţional 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.02.21 
24.03.21 

Raport de 
aprobare  

(152/R din 
31.03.21) 
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7 PLx 
105/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea OUG 
nr.223/2020 privind 
aprobarea preluării de către 
Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii a 
drepturilor şi obligaţiilor, 
inclusiv a obligaţiilor de 
plată a cotizaţiei anuale de 
membru al Organizaţiei de 
Colaborare a Căilor Ferate 
(OCCF) – raport comun 
cu Comisia pentru 
transporturi 

Aprobarea preluării de către 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii a drepturilor şi 
obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de 
plată a cotizaţiei anuale de membru al 
Organizaţiei de Colaborare a Căilor 
Ferate (OCCF). Totodată, proiectul 
prevede achitarea obligaţiilor de plată 
restante, reprezentând cotizaţii 
restante la 31.12.2019, cotizaţia 
aferentă anului 2020 şi penalităţi 
calculate până la 31.12.2019, în 
valoare totală de 565.239,27 CHF din 
bugetul Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

24.03.21 
30.03.21 

Raport de 
aprobare  

(157/R din 
31.03.21) 

 

8 PLx 
178/2017 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Programului 
carne de porc din fermele 
româneşti – raport comun 
cu Comisia pentru 
agricultură 

Stabilirea cadrului juridic pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat, având ca obiectiv implementarea 
Programului carne de porc din 
fermele româneşti, prin care se acordă 
ajutoare de stat destinate depăşirii 
dificultăţilor înregistrate de către 
producătorii din sectorul creşterii 
porcinelor şi menţinerii cel puţin a 
nivelului actual de producţie. Acest 
ajutor de stat urmează a se acorda de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, producătorilor de 
carne de porc, persoane juridice sau 
persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale, şi se va 
implementa după primirea deciziei 
Comisiei Europene de acordare a 
ajutorului de stat. De asemenea, se 
reglementează şi durata programului, 
beneficiarii, condiţiile de înscriere în 
Program şi modalitatea de acordare a 
ajutorului de stat 

15 
parlam.,   
adoptat   
de Senat 

17.03.21 
30.03.21 

Raport de 
respingere  
(158/R din 
31.03.21) 
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II. Comisia pentru industrii 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
 
 

PLx 
59/2021 

 

Proiect de Lege privind 
identificarea distinctă şi 
promovarea produselor 
agricole şi alimentare de 
natură a indica originea 
geografică, locală, naţională 
sau regională, istorică sau 
tradiţională, pe teritoriul 
României – raport comun 
cu Comisia pentru 
agricultură 

Stabilirea condiţiilor de identificare 
distinctă şi promovare a produselor 
agricole şi alimentare de natură a 
indica originea geografică, locală, 
naţională sau regională, istorică sau 
tradiţională, pe teritoriul României, 
precum şi utilizarea culorilor 
drapelului naţional sau însemnelor 
de stat, cu aceeaşi destinaţie 

2 deputați,  
adoptat   
de Senat 

 

30.03.21 

Raport de 
respingere  
(159/R din 
31.03.21) 

 

2 

 
 
 

PLx 
460/2019 

Proiect de Lege privind 
sancţionarea dublului 
standard de calitate a 
produselor şi serviciilor 
pentru consumatori – raport 
comun cu Comisia pentru 
agricultură 

Adoptarea unor măsuri privind 
sancţionarea dublului standard de 
calitate a produselor şi serviciilor 
pentru consumatori, în vederea 
informării acestora din urmă cu 
privire la diferenţierea mărfurilor 
datorită unor factori obiectivi 

2 deputați,   
adoptat   
de Senat 

3.03.21 
30.03.21 

Raport de 
respingere  
(160/R din 
31.03.21) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 PLx 
597/2019 

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

Modificarea şi completarea art.291 
din Legea nr.227/2015, în sensul 
reducerii cotei standard a T.V.A. la 
16% începând cu 01.01.2020. De 
asemenea, începând cu data de 
01.01.2020, se propune aplicarea unei 
cote reduse a T.V.A., de 9% pentru 
livrarea de băuturi destinate 
consumului uman, cu excepţia 
băuturilor alcoolice, respectiv de 5% 
pentru anumite produse alimentare 

5 
deputați,  
adoptat   
de Senat 

30.03.21 

Raport  
suplimentar de 

respingere  
(434/RS din 

31.03.21) 
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III. Comisia pentru transporturi 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

105/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.223/2020 privind 
aprobarea preluării de către 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii a drepturilor şi 
obligaţiilor, inclusiv a 
obligaţiilor de plată a 
cotizaţiei anuale de membru 
al Organizaţiei de 
Colaborare a Căilor Ferate 
(OCCF) – raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Aprobarea preluării de către 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii a drepturilor şi 
obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor 
de plată a cotizaţiei anuale de 
membru al Organizaţiei de 
Colaborare a Căilor Ferate (OCCF). 
Totodată, proiectul prevede 
achitarea obligaţiilor de plată 
restante, reprezentând cotizaţii 
restante la 31.12.2019, cotizaţia 
aferentă anului 2020 şi penalităţi 
calculate până la 31.12.2019, în 
valoare totală de 565.239,27 CHF 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

24.03.21 
30.03.21 

Raport de 
aprobare  

(157/R din 
31.03.21) 

 

2 
PLx 

425/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.55/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
art.29 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.12/1998 privind 
transportul pe căile ferate 
române şi reorganizarea 
Societăţii Naţionale a Căilor 
Ferate Române – raport 
comun cu Comisia pentru 
agricultură 

Modificarea şi completarea art.29 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.12/1998, în vederea 
stabilirii unor măsuri ce trebuie 
luate în cazul căderilor de arbori 
aflaţi în zona de siguranţă a 
infrastructurii feroviare publice 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

10.03.21 
24.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(425/RS din 

31.03.21) 

 
IV. Comisia pentru agricultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
392/2019 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a 
Guvernului nr.45/2019 
privind modificarea şi 
completarea unor acte 
normative din domeniul 
îmbunătăţirilor funciare 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul îmbunătăţirilor 
funciare. Astfel, se modifică alin.(8) şi 
(9) ale art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011, în sensul în care 
se reglementează, din perspectivă 
organizatorică şi funcţională, conducerea 
activităţii curente a Agenţiei Naţionale 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(153/R din 
31.03.21) 
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de Îmbunătăţiri Funciare, prin 
completarea acestei structuri cu un post 
de director general adjunct, completarea 
art.III din Legea nr.269/2015, prin care 
perioada de alocare a sumelor aferente 
Programului Naţional de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de Irigaţii se 
prelungeşte până în anul 2023, pentru 
asigurarea resursei financiare pe întreaga 
durată de proiectare, execuţie şi punere 
în funcţiune a obiectivului de investiţie 
Canal Siret-Bărăgan-Etapa I, inclus în 
cadrul Programului Naţional de 
Reabilitare a Infrastructurii Principale de 
irigaţii din România. De asemenea se 
preconizează completarea art.6 din 
Legea nr.138/2004, în sensul 
reglementării posibilităţilor de a se 
constitui în organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare proprietarii sau alţi deţinători de 
terenuri, situate pe teritorii pe care statul, 
prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare, urmează să realizeze noi 
amenajări de irigaţii, dată fiind 
necesitatea satisfacerii solicitărilor de 
apă printre beneficiarii existenţi în 
arealul Canalului magistral Siret-
Bărăgan Etapa I 

2 PLx 
178/2017 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Programului 
carne de porc din 
fermele româneşti – 
raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Stabilirea cadrului juridic pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat, 
având ca obiectiv implementarea 
Programului carne de porc din fermele 
româneşti, prin care se acordă ajutoare 
de stat destinate depăşirii dificultăţilor 
înregistrate de către producătorii din 
sectorul creşterii porcinelor şi menţinerii 
cel puţin a nivelului actual de producţie. 
Acest ajutor de stat urmează a se acorda 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, producătorilor de carne de porc, 
persoane juridice sau persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale, şi se va 
implementa după primirea deciziei 
Comisiei Europene de acordare a 
ajutorului de stat. De asemenea, se 
reglementează şi durata programului, 
beneficiarii, condiţiile de înscriere în 
Program şi modalitatea de acordare a 
ajutorului de stat 

15 
parlam.,   
adoptat   
de Senat 

17.03.21 
30.03.21 

Raport de 
respingere  
(158/R din 
31.03.21) 
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3 

 
 
 
 

PLx 
59/2021 

 

Proiect de Lege privind 
identificarea distinctă şi 
promovarea produselor 
agricole şi alimentare 
de natură a indica 
originea geografică, 
locală, naţională sau 
regională, istorică sau 
tradiţională, pe 
teritoriul României – 
raport comun cu 
Comisia pentru buget 

Stabilirea condiţiilor de identificare 
distinctă şi promovare a produselor 
agricole şi alimentare de natură a indica 
originea geografică, locală, naţională sau 
regională, istorică sau tradiţională, pe 
teritoriul României, precum şi utilizarea 
culorilor drapelului naţional sau 
însemnelor de stat, cu aceeaşi destinaţie 

2 deputați,  
adoptat   
de Senat 

 

30.03.21 

Raport de 
respingere  
(159/R din 
31.03.21) 

 

4 

 
 
 

PLx 
460/2019 

Proiect de Lege privind 
sancţionarea dublului 
standard de calitate a 
produselor şi serviciilor 
pentru consumatori – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
industrii 

Adoptarea unor măsuri privind 
sancţionarea dublului standard de calitate 
a produselor şi serviciilor pentru 
consumatori, în vederea informării 
acestora din urmă cu privire la 
diferenţierea mărfurilor datorită unor 
factori obiectivi 

2 deputați,   
adoptat   
de Senat 

3.03.21 
30.03.21 

Raport de 
respingere  
(160/R din 
31.03.21) 

 

5 
PLx 

425/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea OUG 
nr.55/2019 pentru 
modificarea şi 
completarea art.29 din 
OUG nr.12/1998 
privind transportul pe 
căile ferate române şi 
reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor 
Ferate Române – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
transporturi 

Modificarea şi completarea art.29 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.12/1998, în vederea stabilirii unor 
măsuri ce trebuie luate în cazul căderilor 
de arbori aflaţi în zona de siguranţă a 
infrastructurii feroviare publice 

Guvern,    
adoptat   
de Senat 

10.03.21 
24.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(425/RS din 

31.03.21) 
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V. Comisia pentru administrație 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

470/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea OUG 
nr.63/2019 pentru 
completarea art.61 alin.(2) 
din OUG nr.57/2019 
privind Codul 
administrative – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget, Comisia 
pentru muncă și Comisia 
juridică 

Completarea art.61 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019, în sensul ca atribuţia de 
ordonator principal de credite a 
ministrului să fie exercitată de către 
secretarul general al ministerului, 
înalt funcţionar public, pentru 
asigurarea stabilităţii funcţionării 
ministerului, pe perioada vacanţei 
funcţiei de ministru sau în situaţia 
imposibilităţii exercitării de către 
acesta a funcţiei 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

24.03.21 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(147/R din 
31.03.21) 

 

 
VI. Comisia pentru muncă 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

470/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.63/2019 pentru 
completarea art.61 alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrative 
– raport comun cu Comisia 
pentru buget, Comisia 
pentru administrație și 
Comisia juridică 

Completarea art.61 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019, în sensul 
ca atribuţia de ordonator principal 
de credite a ministrului să fie 
exercitată de către secretarul 
general al ministerului, înalt 
funcţionar public, pentru 
asigurarea stabilităţii funcţionării 
ministerului, pe perioada vacanţei 
funcţiei de ministru sau în situaţia 
imposibilităţii exercitării de către 
acesta a funcţiei 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

24.03.21 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(147/R din 
31.03.21) 

 

2 
PLx 

717/2018 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea și 
completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice,  – raport 
comun cu Comisia pentru 
constituționalitate 

Completarea art.38 alin.(3) lit.d) 
din Legea nr.153/2017, cu o nouă 
literă, preconizându-se acordarea 
unei unei majorări salariale pentru 
personalul din cadrul Biibliotecii 
Naţionale a României şi din cadrul 
Bibliotecii Academiei Române 

7 parlam.,   
respinsă   
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
respingere  
(150/R din 
31.03.21) 
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3 PLx 
176/2019 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru completarea art. 
38 din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, – raport comun cu 
Comisia pentru 
constituționalitate 

Completarea art.38 alin.(3) din 
Legea-cadru nr.153/2017, cu o 
nouă literă, lit.d²) intervenţia 
legislativă vizând majorarea cu 
20%, a cuantumului brut al 
salariilor de bază ale personalului 
din cadrul Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul 
Rutier - I.S.C.T.R., începând cu 
drepturile salariale aferente lunii 
februarie 2019 

9 deputați,   
respinsă  
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
respingere  
(151/R din 
31.03.21) 

 

4 
PLx 

92/2021 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.216/2020 privind 
prorogarea unui termen – 
raport comun cu Comisia 
pentru  buget 

Prorogarea termenului prevăzut la 
art.III alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2020, 
respectiv, de la 31 martie 2021, la 
31 august 2021, în vederea 
realizării obiectivelor de politică 
externă şi protejării eficiente a 
cetăţenilor români la nivel 
internaţional 

Guvern,   
adoptat  
de Senat 

23.02.21 
24.03.21 

Raport de 
aprobare  

(152/R din 
31.03.21) 

 

5 
PLx 

127/2021 

Proiect de Lege privind 
acceptarea Convenţiei globale 
pentru recunoaşterea 
calificărilor din învăţământul 
superior, adoptată la Paris la 
25 noiembrie 2019 – raport 
comun cu Comisia pentru 
învățământ 

Acceptarea Convenţiei globale 
pentru recunoaşterea calificărilor 
din învăţământul superior, 
adoptată la Paris la 25 noiembrie 
2019. Convenţia urmăreşte 
stabilirea unor principii generale 
de recunoaştere pentru accesul la 
continuarea de studii, la care se 
adaugă referiri generale la 
recunoaşterea în scopul accesului 
la piaţa forţei de muncă. De 
asemenea, proiectul de act 
normativ include principii cu 
privire la drepturile şi obligaţiile 
solicitanţilor pentru recunoaşterea 
studiilor şi a autorităţilor 
competente în recunoaşterea 
studiilor, cât şi obligaţia 
dezvoltării unor proceduri 
transparente, corecte şi 
nediscriminatorii; sunt prevăzute, 
printre altele, dispoziţii privind 
definirea termenilor specifici, 
obiective, principii de bază, 
recunoaşterea clarificărilor care 
dau acces la învăţământul superior, 
recunoaşterea studiilor parţiale şi a 
învăţării anterioare, informaţii 
privind evaluarea studiilor şi 
recunoaşterea, rolul centrelor 
naţionale de recunoaştere 

Guvern 30.03.21 

Raport de 
aprobare  

(161/R din 
31.03.21) 
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VII. Comisia pentru sănătate 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

36/2021 

Proiect de Lege 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.197/2020 privind 
unele măsuri în 
domeniul asistenţei 
medicale pentru 
prevenirea şi 
combaterea efectelor 
pandemiei de 
COVID-19 

Instituirea unor măsuri în domeniul 
asistenţei medicale pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, în sensul reducerii presiunii 
asupra sistemului sanitar şi creşterii 
capacităţii de îngrijire a pacienţilor 
infectaţi cu noul coronavirus SARS-CoV-
2, prin implicarea medicilor rezidenţi şi a 
medicilor cu competenţe limitate în 
tratarea acestor pacienţi, prin 
reglementarea activităţii de voluntariat în 
sprijinul unităţilor sanitare şi prin 
implicarea personalului medico-sanitar cu 
drept de liberă practică din sistemul de 
apărare prin participare directă în 
campaniile de vaccinare, conform 
Concepţiei de punere în aplicare a 
Strategiei de vaccinare Anti-COVID 19 în 
România 

Guvern,   
adoptat   
de Senat 

30.03.21 

Raport de 
aprobare  

(156/R din 
31.03.21) 

 

 
VIII. Comisia pentru învățământ 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

127/2021 

Proiect de Lege 
privind acceptarea 
Convenţiei globale 
pentru recunoaşterea 
calificărilor din 
învăţământul 
superior, adoptată la 
Paris la 25 
noiembrie 2019 – 
raport comun cu 
Comisia pentru  
muncă 

Acceptarea Convenţiei globale pentru 
recunoaşterea calificărilor din învăţământul 
superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 
2019. Convenţia urmăreşte stabilirea unor 
principii generale de recunoaştere pentru 
accesul la continuarea de studii, la care se 
adaugă referiri generale la recunoaşterea în 
scopul accesului la piaţa forţei de muncă. 
De asemenea, proiectul de act normativ 
include principii cu privire la drepturile şi 
obligaţiile solicitanţilor pentru 
recunoaşterea studiilor şi a autorităţilor 
competente în recunoaşterea studiilor, cât şi 
obligaţia dezvoltării unor proceduri 
transparente, corecte şi nediscriminatorii; 
sunt prevăzute, printre altele, dispoziţii 
privind definirea termenilor specifici, 
obiective, principii de bază, recunoaşterea 
clarificărilor care dau acces la învăţământul 
superior, recunoaşterea studiilor parţiale şi a 

Guvern 30.03.21 

Raport de 
aprobare  

(161/R din 
31.03.21) 
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învăţării anterioare, informaţii privind 
evaluarea studiilor şi recunoaşterea, rolul 
centrelor naţionale de recunoaştere 

 
IX. Comisia pentru cultură 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

53/2021 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
OG nr.21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat 
artistic 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2007, în vederea stabilirii 
criteriilor necesare pentru 
acordarea statutului de „instituţie 
publică de importanţă naţională” 
instituţiilor de spectacole sau 
concerte 

2 parlam.,   
adoptat    
de Senat 

30.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(111/RS din 

31.03.21) 

 
X. Comisia juridică 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

461/2020 
 

Proiect de Lege privind 
completarea art.49 din 
Legea nr.129/2019 
pentru prevenirea şi 
combaterea spălării 
banilor şi finanţării 
terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Completarea art.49 din Legea 
nr.129/2019. Proiectul de act normativ 
transpune dispoziţiile art.6 alin.(1) lit.b) 
si ale art.10 alin.(1) lit.b) din Directiva 
(UE) 2018/1673 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 
octombrie 2018 privind combaterea prin 
măsuri de drept penal a spălării banilor, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr.284 din 12 
noiembrie 2018 

Guvern,  
aprobat   de 

Senat 
 

5.10.20 
25.03.21 

 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(148/R din 
30.03.21) 

 

2 
PLx 

466/2020 

 

Proiect de Lege pentru 
respingerea OUG 
nr.111/2020 privind 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi 
finanţării terorismului, 
precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, pentru 
completarea art.218 din 
Ordonanţa de urgenţă a 

Adoptarea unor măsuri legislative 
pentru a combate riscurile legate de 
problema anonimatului aferent 
tranzacţiilor cu monede virtuale, cum ar 
fi includerea furnizorilor implicaţi în 
servicii de schimb între monedele 
virtuale şi monedele fiduciare (adică 
monedele şi bancnotele desemnate ca 
având curs legal şi moneda electronică 
ale unei ţări, acceptate ca mijloc de 
schimb în ţara emitentă) în categoria 
entităţilor raportoare pentru instituirea 
unor obligaţii în sarcina acestora care să 
conducă la identificarea activităţilor 
suspecte. Proiectul transpune Directiva 

Guvern,   
adoptat   de 

Senat 

9.03.21 
25.03.21 
30.03.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(149/R din 
30.03.21) 
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Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de 
credit şi adecvarea 
capitalului, pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.207/2015 privind 
Codul de procedură 
fiscală, precum şi pentru 
completarea art.12 
alin.(5) din Legea 
nr.237/2015 privind 
autorizarea şi 
supravegherea activităţii 
de asigurare şi 
reasigurare – raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

(UE) 2018/843 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 30 mai 
2018 de modificare a Directivei (UE) 
2015/849 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor sau finanţării terorismului, 
precum şi de modificare a Directivelor 
2009/138/CE şi 2013/36/UE, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
seria L, din 19 iunie 2018 

3 PLx 
470/2019 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.63/2019 pentru 
completarea art.61 
alin.(2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind 
Codul administrative – 
raport comun cu 
Comisia pentru buget,  
Comisia pentru 
administrație și 
Comisia pentru muncă  

Completarea art.61 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019, în sensul ca atribuţia de 
ordonator principal de credite a 
ministrului să fie exercitată de către 
secretarul general al ministerului, înalt 
funcţionar public, pentru asigurarea 
stabilităţii funcţionării ministerului, pe 
perioada vacanţei funcţiei de ministru 
sau în situaţia imposibilităţii exercitării 
de către acesta a funcţiei 

Guvern,   
adoptat   de 

Senat 

24.03.21 
 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(147/R din 
31.03.21) 

 

4 PLx 
241/2018 

Proiect de Lege pentru 
modificarea art.16 din 
Legea nr.51/1995 pentru 
organizarea şi 
exercitarea profesiei de 
avocat 

Modificarea art.16 lit.b) din Legea 
nr.51/1995 pentru, intervenţiile 
legislative vizând lărgirea cadrului de 
activităţi compatibile cu exercitarea 
profesiei de avocat cu activităţi şi 
funcţii didactice în învăţământul 
superior, activitatea de cercetare 
juridică ori de creaţie tehnico-ştiinţifică, 
pentru un tratament egal al avocaţilor cu 
executorii judecătoreşti, notarii publici, 
precum şi cu magistraţii în această 
privinţă 

29 
parlam.,   

adoptat   de 
Senat 

25.03.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(154/R din 
31.03.21) 

 

5 PLx 
105/2010 

Proiect de Lege privind 
insolvenţa persoanelor 
fizice 

Insolvenţa persoanelor fizice 
13 senatori,  

adoptat    
de Senat 

25.03.21 

Raport de 
respingere  
(155/R din 
31.03.21 
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XI. Comisia pentru apărare 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

160/2020 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.17/2020 pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative din domeniul 
apărării naţionale 

Modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul apărării 
naţionale. Potrivit expunerii de motive, 
proiectul vizează adaptarea 
prevederilor art.26 din Legea 
nr.121/2011 la situaţiile apărute în 
aplicarea acestei legi şi al asigurării 
unui tratament echitabil de acordare a 
drepturilor stipulate de lege tuturor 
categoriilor de personal, care participă 
la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român 

Guvern,    
adoptat   de 

Senat 
12.03.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(146/RS din 

30.03.21) 

 
XII. Comisia pentru regulament 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PHCD 
45/2021 

Raport asupra Proiectului de 
Hotărâre privind  modificarea 
și completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor 

Modificarea și completarea 
Regulamentului Camerei 
Deputaților 

Grup 
parlam. 

PNL 
30.03.21 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(142/R din 
30.03.21) 

2 
PHCD 
50/2019 

Raport asupra Proiectului de 
Hotărâre privind completarea 
Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

Completarea Regulamentului 
Camerei Deputaților 

Grup 
parlam. 

PSD 
30.03.21 

Raport de 
aprobare  

(143/R din 
30.03.21) 

3 
PHCD 
36/2021 

Raport asupra Proiectului de 
Hotărâre privind  modificarea 
și completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor 

Modificarea și completarea 
Regulamentului Camerei 
Deputaților 

Grup 
parlam. 
UDMR 

30.03.21 

Raport de 
aprobare  

cu 
amendamente 

(144/R din 
30.03.21) 
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XIII. Comisia pentru constituționalitate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

717/2018 

Propunere legislativă pentru 
completarea Legii nr.153/2017 
privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice – raport comun cu 
Comisia pentru  muncă 

Completarea art.38 alin.(3) 
lit.d) din Legea nr.153/2017, 
cu o nouă literă, 
preconizându-se acordarea 
unei unei majorări salariale 
pentru personalul din cadrul 
Biibliotecii Naţionale a 
României şi din cadrul 
Bibliotecii Academiei 
Române 

7 parlam.,   
respinsă   
de Senat 

23.03.21 

Raport de 
respingere  
(150/R din 
31.03.21) 

 

2 
PLx 

176/2019 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru completarea art. 
38 din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, – raport comun cu 
Comisia pentru muncă 

Completarea art.38 alin.(3) 
din Legea-cadru nr.153/2017, 
cu o nouă literă, lit.d²) 
intervenţia legislativă vizând 
majorarea cu 20%, a 
cuantumului brut al salariilor 
de bază ale personalului din 
cadrul Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în 
Transportul Rutier - 
I.S.C.T.R., începând cu 
drepturile salariale aferente 
lunii februarie 2019 

9 deputați,   
respinsă  de 

Senat 
23.03.21 

Raport de 
respingere  
(151/R din 
31.03.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 

 Declarații politice 
 

Conducerea guvernului refuză să comunice onest cu românii 
 
Consider că reținerile românilor față de modul în care autoritățile gestionează procedura de vaccinare împotriva 

COVID-19 sunt pertinente și la fel de îndreptățite ca și ale altor milioane de cetățeni europeni din țările care au decis 
suspendarea vaccinării cu serul AstraZeneca.  

În loc sa vină să le clarifice nedumeririle, să le risipească îndoielile, printr-o comunicare onestă, completă și credibilă, 
premierul Cîțu reacționează defectuos, numindu-i teroriști pe cei care își pun întrebări legitime.  

Practic, premierul României îi face teroriști pe toți cetățenii din țările Uniunii Europene în care s-a impus oprirea 
administrării vaccinului AstraZeneca, din loturile cu suspiciuni de neconformitate.  

În opinia mea, domnul Cîțu ar fi trebuit să ia exemplu de la conducătorii statelor europene, deoarece aceștia au dat 
dovadă de responsabilitate, adoptând deciziile în funcție de interesul public privind protejarea sănătății populației.  

În loc să încurajeze conformarea voluntară a oamenilor, premierul are o atitudine discriminatorie, jignitoare, prin care 
nu face altceva decât să transforme procesul de vaccinare al populației într-o zonă a conformării oarbe, cu oameni acuzați că 
sunt teroriști doar pentru că au îndoieli sau alte opinii. 

Prin minciunile repetate, cele că loturile de vaccin suspendate în mai multe țări europene nu ar fi ajuns și în România, 
guvernul dreptei a reușit să distrugă și ultimul gram de credibilitate pe care îl mai avea în ochii românilor, pasând 
responsabilitățile și acuzându-i pe români că sunt vinovați pentru repetatele nereușite ale Cabinetului Cîțu. 

Din nefericire, partidele din coaliție se ceartă permanent, iar conflictele lor ne afectează pe toți. Nu este firesc să fi 
existat un sistem paralel de vaccinare, prin care au fost imunizate peste 7.000 de persoane, în timp ce din aceleași centre au 
fost aruncate 4.000 de doze, în condițiile în care foarte multe persoane nu găsesc locuri disponibile pe listele de așteptare.  

PSD se pronunță ferm și clar în favoarea respectării adevărului și a asumării vorbelor și faptelor, mai ales în situații de 
criză și în plină pandemie. 

Deputat 
Adomnicăi Mirela 

*** 
 

Sectorul HORECA în colaps 
 

A trecut un an de la începutul pandemiei, un an de când guvernele de dreapta tot impun restricții sanitare, fără vreun 
efect în reducerea răspândirii COVID-19. De la starea de urgență la starea de alertă, care continuă și tot continuă, fiecare 
pachet de măsuri de izolare și de îngrădire a vieții cotidiene, precum și de limitare a drepturile individuale au lovit puternic 
toate activitățile și îndeosebi sectorul HORECA, România trebuind acum să facă față atât crizei sanitare, cât și crizei 
economice. 

Guvernele de dreapta au tot spus că au aplicat măsurile propuse de specialiști și în consens cu măsurile luate de celelalte 
țări. Nimic mai fals. Peste tot unde măsurile au afectat turismul s-au luat rapid măsuri de ajutor. În plus, toate acțiunile de 
limitare a circulației și de închidere a restaurantelor au fost anunțate din timp. 

În decurs de un an, cifra de afaceri din sectorul HORECA s-a redus cu aproape 40%, numărul salariaților a scăzut cu 
aproape 15 mii de persoane, iar numărul de întreprinderi radiate din acest sector a depășit 2500 de unități. 
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La noi, HORECA a ajuns în colaps pentru că odată cu închiderea hotelurilor și a restaurantelor nu s-a făcut nimic pentru 
sprijinirea acestora. Nicio măsură nu a fost luată special pentru acest sector. Stimați guvernanți, aveți o singură măsură: ajutor 
de stat pentru cei aflați în dificultate. Dar și aici ați ales să vă bateți joc de patronat. Ați ales varianta cea mai proastă: să alocați 
o sumă modică pentru program și să o împărțiți, fără nicio prioritate, către toți cei care depun cereri. În sectorul HORECA 
predomină micile afaceri. Acestea nu au resurse pentru a depăși închiderea activității și nici capacitatea de a se împrumuta. Cu 
toate acestea, sectorul HORECA oferă locuri de muncă, în mod direct, pentru mai bine de 210 mii persoane, iar prin efectul de 
antrenare a altor activități precum transport, producția de bunuri alimentare, servicii, asigură locuri de muncă pentru alte 500 
mii persoane. Însă, pentru micile afaceri din turism nu s-a reglementat posibilitatea ca acestea să fie primele beneficiare ale 
schemei de ajutor de stat.  

La început le-ați promis că vor primi un sprijin consistent de la stat. Prin OUG nr. 224/2020 ați instituit o schemă de 
ajutor de stat pentru acest sector, mințind că ați alocat un buget de 500 milioane de euro (2,5 miliarde de lei). De curând, prin 
OUG nr. 10/2021 ați schimbat atât bugetul cât și modul de acordare. Acum alocarea bugetară este de doar 1 mld. lei, împărțit 
la toți cei care le vor solicita. Va rezulta o punguță cu doi bani pentru fiecare solicitant. Sau mulți vor renunța și își vor închide 
hotelurile, pensiunile, restaurantele sau terasele. În plus, ați amânat și termenul de plată. Patronii și toți cei ce dețin pensiuni și 
care trăiesc doar din veniturile din turism  vor primi ajutoarele până la 30 iunie 2022. Reducerea drastică a ajutorului de stat 
este însoțit de eliminarea voucherelor de vacanță, prin care guvernul dovedește încă o dată că turismul este „a cincea roată la 
căruță”.  Întreprinzătorii din sectorul HORECA rămân astfel și fără turiști, și fără ajutor de stat. Voucherele de vacanță puteau 
compensa o parte din pierderile din pandemie. Dar pe cine interesează? 

Politica iresponsabilă a guvernului pentru sectorul HORECA este, în fapt, o politică „conștientă” de falimentare a 
firmelor românești, pentru ca marile lanțuri de hoteluri și restaurante să acapareze piața turistică din România.  

Și ca să grăbiți falimentul, acum ați venit cu decizia ca restaurantele să se închidă la ora 18:00. Această măsură 
înseamnă în cele din urmă închiderea totală pentru că cei mai mulți clienți veneau după această oră. De altfel, pe tot timpul 
stării de alertă au fost luate măsuri contradictorii de la o zi la alta, ba de închidere, ba de redeschidere a restaurantelor. La 
fiecare anunț al guvernului, proprietarii s-au aprovizionat cu materii prime agroalimentare și și-au chemat la lucru angajații 
aflați în șomaj. La câteva zile după deschidere, spațiile s-au închis. Alimentele perisabile au trebuit aruncate, iar angajații 
trimiși din nou acasă. Cine răspunde de aceste pagube?  

Singura soluție pentru menținerea pe linia de plutire și redresarea acestui sector, fără ca siguranța sanitară să fie afectată, 
o reprezintă calea dialogului responsabil cu reprezentanții HORECA. Guvernul ar trebui să renunțe la poziția de 
desconsiderare a mediului de afaceri și să conceapă cu acesta un program predictibil și viabil de desfășurare a activității 
hotelurilor și restaurantelor în condiții de pandemie, dar și un plan de sprijin real din partea statului.  

 
Deputat 

Alexandra Presură 
*** 

 

O Românie sfâșiată! 
 

Nu suntem toți buni, dar cei care suntem haideți să facem diferența!  
Schimbarea pornește de la noi!  
Sufăr, când văd că românii își vând rinichii, sunt sclavi sau cerșesc prin toată Europa, din cauza foamei sau disperării! 
 În vremea aceasta alții stau și așteaptă, să curgă bani în saci imenși, umflați de șpăgi și comisioane, făcând averi 

inimaginabile.  
Nu țara e de vină, ci oamenii care o conduc! 
Sunt prea lacomi de putere și de avere!  
Ce ar putea să mai meargă într-o țară pe care niște lichele o fac praf? Mă doare când văd în ce hal a ajuns țara noastră!  
Aflu de la televizor, că au murit oameni arși prin spitale, înghețați pe străzi și în canale, femeie prăbușită de la balcon, în 

timp ce încerca să se salveze dintr-un incendiu, iar instituțiile statului nu au dotările necesare pentru a o salva,  bătrâni și  copii 
asfixiați de o sobă defectă, cu care au încercat să se ferească de frig.  

Am scris din suflet! UN TRIST ADEVĂR! 
Am fost o țară aidoma unor pomi plini de roade, care s-a dărâmat sub povara propriilor bogății și care a fost trădată de 

„caii troieni”, devenind sclava Europei.  
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Nu v-ați murdărit doar mâinile, aveți sufletul întunecat. 
Când oare veți înțelege, că funcția și poziția socială sunt trecătoare, dar omenia are valoare veșnică?  
Vă spun că, în ziua judecății, toți vom da socoteală și ne vom primi răsplata pentru tot ceea ce am făcut, bine sau rău.  
Veți înțelege atunci cum este și cât de tare doare, căci poporul român este „purtătorul crucii”! 
Nu veți digera ce spun acum, dar meritați alt destin! 
Ați lovit crunt în popor și l-ați împins în prăpastie, fără scrupule. 
Dar va veni o vreme, în curând, ne-om strânge poporul tot și vom reda țara copiilor, fiindcă România nu este doar un 

cuvânt, este patria sufletelor noastre și nimeni nu va putea să șteargă memoria neamului nostru! 
  

Deputat 
Bălășoiu Aurel 

*** 
România fără viitor 

 

După un an de spaime și drame medicale, oamenii au obosit să caute veștile bune care nu mai vin. După un șir de alegeri 
pe care guvernanții de acum le-au pierdut, electoratul liberal și cel progresist, mai puțini, dar mult mai zgomotoși, s-au bucurat 
vindicativ de pirueta politică prin care partidele lor au preluat puterea. Noi, social-democrații și oamenii echilibrați ai acestei 
țări știam că guvernarea de dreapta-stânga PNL-USRPLUS se va dovedi falimentară. Acum știu și susținătorii lor. Noi știam 
că au oameni vocali, dar goi. Acum au văzut și susținătorii lor. Noi știam că sunt incompetenți, împiedicați și lipsiți de viziune. 
Acum au descoperit și susținătorii lor. Nu este nici bucurie nici triumf în constatarea aproape unanimă că partidele care 
administrează țara și-au pierdut și bruma de încredere pe care o aveau, e doar amărăciune și necaz. Noi, cei care putem vedea 
peste miza manifestărilor pătimașe de zi cu zi ne îngrozim la felul în care au fost năruite perspectivele zilei de mâine. Viitorul 
României, îngropat in datorii iresponsabil făcute, înnegurat de sărăcie și fracturat de convulsii ne condamnă pe toți. 

Datoria publică a României a ajuns la 50% din PIB, datoria externă se află la valori fără precedent- 117 miliarde de 
euro- dobânzile iresponsabile la care ne-am împrumutat înrobesc generațiile viitoare și ne apropiem alert de linia roșie a unui 
rating de țară rușinos- cel la care se recomandă evitarea investițiilor. Economia se sufocă sub povara datoriilor și în lipsa unei 
injecții de capital. Companiile private agonizează în lipsa unei susțineri de care a beneficiat mediul privat în toate celelalte țări 
europene, iar bugetul public, acum și prost administrat va fi imposibil să acopere datoriile. Cu alte cuvinte, fie și doar la 
radiografia cifrelor macroeconomice România arată ca un stat eșuat. Cum ați reușit stimați guvernanți să răsturnați într-un an și 
jumătate o țară care avea creștere economică, datorii gestionabile și deficit decent? Cum ați reușit să faceți ca sub mandatul 
vostru, in numai un an, să scadă și producția industrială cu aproape 10 la suta, sa scadă si producția agricolă cu 40 % și-n 
general să pășim ca țară spre limita de avarie? V-ați putea grăbi să răspundeți că grijile medicale și pandemia au cauzat aceste 
malformații, dar ar fi un răspuns cinic și mincinos ca mai toate declarațiile voastre, căci pandemia este globală și nici o țară 
europeană nu s-a prăbușit atât de vertiginos ca România. În plus, de preocupați și pricepuți ce sunteți în domeniul medical, ați 
alocat sănătății un buget ridicol, semnificativ mai mic decât cel dinaintea pandemiei. Dezastrul nostru, al tuturor este 
amplificat de faptul că neștiința voastră e însoțită de cinism și nemăsurată aroganță. 

Toate măsurile pe care le-ați luat în pandemie au contribuit la drumul României către un stat eșuat: am fost singura țară 
din lume care și-a „arestat” în spitale purtătorii asimptomatici de virus și prin aceasta ați clădit o neîncredere cronică a 
oamenilor în sistem. Am fost singura țară care a avut școlile închise timp de un an, iar prin aceasta ați determinat schilodirea 
intelectuală și afectivă a unor întregi generații. Am fost și suntem în continuare singura țară în care domeniile economice 
profund afectate nu sunt viguros susținute de stat și prin aceasta ați condamnat la dispariție zeci de mii de companii.  

Toate cifrele statistice arată dezastrul în care suntem și mai ales arată lipsa de perspectivă. Oamenii nu citesc statistici, 
dar simt în viața lor de zi cu zi efectele acestora. Mai aveți foarte puțin timp pentru declarațiile voastre mincinoase, mai aveți 
foarte puțin timp pentru a vinde iluzii legate de PNRR, prin care în fapt veți îmbogăți doar câteva ONG-uri și firme de casă. 
Mai aveți foarte puțin timp pentru cinismul vostru iresponsabil, pentru ca noi toți am rămas fără timp, fără speranță și din 
cauza voastră, fără viitor. 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2021  
Săptămâna 29 martie – 2 aprilie 2021  

 

 

42 
 

Guvernul dă o nouă lovitură copiilor! 
Se intenționează tăierea ajutoarelor  pentru plata creșei și a grădiniței 

 

Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Românii nu uită promisiunile sforăitoare ale actualilor guvernanți din campania electorală: ”Nu vom afecta drepturi 

câștigate, nu vom reduce salarii sau indemnizații!”   
Nu a trecut mult timp și realitățile demonstrează fără dubii că minciuna are picioare scurte! 
O propunere supusă dezbaterii publice de Ministerul Finanțelor îi îngrijorează pe părinți stârnind un val de nemulţumire 

- statul a hotărât să suspende plata celor 1.500 de lei pentru creşă şi grădiniţă.  
Părinţii care au copii de până în 6 ani ar fi trebuit să primească 1.500 de lei lunar pentru plata creşei sau a grădiniţei.  
Măsura a fost suspendată la 5 luni după adoptare! Guvernul şi-a dat seama că nu are bani, lucru pe care aparent nu a 

reuşit să-l anticipeze înainte de campania electorală, când a lansat aceste promisiuni transpuse în lege. 
Suma de 1.500 de lei ar fi trebuit acordată lunar pentru plata creşei şi a grădiniţei. Banii ar fi ajuns la părinți prin 

intermediul angajatorului care ulterior îşi recupera sumele din impozitele plătite. Dar, Ministerul de Finanţe constată  că pierde 
prea mulți bani şi copiii nu merită această facilitate! 

La 5 luni după publicarea legii în Monitorul Oficial, Executivul s-a răzgândit după ce Ministerul de Finanţe a constatat 
că o astfel de facilitate ar costa statul 4,5 miliarde lei. 

Argumentația decidenților denotă mult cinism: ”Conform estimărilor ulterioare ale Ministerului Finanţelor, mecanismul 
actual de scădere a plafonului fiscal de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil din impozitul pe profit datorat poate genera, la 
nivelul anual, un impact estimat asupra veniturilor bugetare de 4,5 miliarde lei, ceea ce ar presupune o creştere a deficitului 
bugetar cu 0,4 puncte procentuale, cu impact atât din perspectiva spaţiului fiscal restrâns determinat de măsurile curente de 
susţinere şi stimulare economicã pe fondul pandemiei Covid-19, cât şi din perspectiva procedurii de deficit excesiv în care se 
află România, ajustarea fiscal-bugetară fiind o condiţie necesară pentru accesarea fondurilor alocate ţării noastre din 
Mecanismul pentru Redresare si Rezilienţã.    

Jalnic - 0,4 puncte procentuale reprezintă grija guvernanților pentru copii. 
Ca o ironie a sorții  apare  și mențiunea că “Măsura se suspendă de la 1 aprilie până la 31 decembrie 2022” deci, pentru 

primele 3 luni ale anului legea dispune şi aduce efecte, ulterior NU! 
Aroganța este completată de informarea că “Ministerul Finanţelor lansează un apel la dialog deschis către reprezentanţii 

Senatului României şi ai Camerei Deputaţilor şi îşi exprimã disponibilitatea de a oferi asistenţă în vederea rectificării 
prevederilor Legii nr. 239/2020, astfel încât aceasta să fie clară, echitabilă şi aplicabilă.” 

Nu, Domnilor guvernanți, parlamentarii de bună-credință nu au nevoie de “asistența dvs.” specializată pe dezastru 
economic. Avem nevoie de respectarea legislației și a promisiunilor și în mod special a măsurilor sociale. 

Dacă măsurile Guvernului se înscriu pe linia disprețului față de cetățeni alături de  înghețarea salariilor bugetarilor sau 
eliminarea voucherelor de vacanță este cazul să reflectați la faptul că acești copii, privați de ajutoare, sunt cei care vor trebui să 
achite la timpul lor sumele imense pe care le împrumutați zilnic – pe 30 de ani! 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Constantin Bîrcă 
*** 

 

Companiile de stat trebuie să rămână ale statului 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică de astăzi se numește ” Companiile de stat trebuie să rămână ale statului” 
Profitând de faptul că agenda publică este dominată de pandemie iar atenția românilor este distrasă,  guvernul Cîțu vrea 

să satisfacă o mai veche doleanță a șefului său de partid, Orban, aceea de a privatiza companiile de stat. 
Guvernul Orban a fost oprit de PSD în Parlament prin Legea nr. 173/2020, care a reglementat interdicţia de înstrăinare a 

acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la bănci şi la orice altă societate la care statul are calitatea de 
acţionar, pentru o perioadă de 2 ani.    
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Acum, guvernul Cîțu își manifestă intenția de a abroga această lege care protejează, de fapt, avuția națională, insistând 
să privatizeze Portul Constanța, Aeroporturile, CEC-ul,  Hidroelectrica ori CFR, societăți ale statului român ce vor fi vândute 
pe mai nimic, valoarea acestora fiind direct afectată în această perioadă de pandemie. 

Argumentele invocate de unii membri ai cabinetului Cîțu, în ceea ce privește avantajele privatizării companiilor de stat, 
nu pot fi luate în considerare, deoarece  nu sunt bazate pe studii, rapoarte sau analize economice realizate de experți. Au fost 
aruncate în spațiul public simple idei proprii ori, posibil, ale anumitor cercuri de interese, poate pentru a testa reacțiile posibile 
ale românilor la ideea privatizării.  

O decizie de privatizare a companiilor de stat românești este una care ar trebui să fie fundamentată în baza unor studii 
aprofundate,  ar necesita previziuni pe o durată îndelungată, o astfel de decizie afectând atât interesele României ca stat, dar și 
ale românilor.  

Dar, pe cine interesează de modul în care România și românii vor fi afectați? Pe guvernul Câțu, în nici un caz! Când 
domnul premier Cîțu invită investitorii străini în țară, oferindu-le bucățele din companiile de stat, asigurându-i că ”proprietatea 
privată este sfântă”, ale cui interese le apără? Ale României ca stat sau ale investitorilor străini? Ce control va avea statul 
român asupra unei companii de stat vândută bucată cu bucată investitorilor străini, al căror drept de proprietate este ”sfânt”. 
Din păcate, statul român nu va avea nici un control și va avea doar un rol figurativ, pe hârtie, iar investitorul se va alege cu 
profitul care îi va intra direct în propriul buzunar, categoric nu în cel al românilor. 

Mă îngrijorează faptul că Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier, parte a Hidroelectrica S.A., care se află în județul 
meu, în Mehedinți, nu se va mai afla în viitorul nu prea îndepărtat, sub controlul statului. Mă îngrijorează soarta 
mehedințenilor care muncesc acum la Porțile de Fier, cum de altfel mă îngrijorează viitorul sistemului energetic național în 
momentul în care nu se va mai afla sub controlul statului român. 

De asemenea, mă îngrijorează și faptul că statul, ca acționar majoritar al acestor companii, prin vocea reprezentanților 
guvernului, afirmă că managementul va fi performant, transparentizat, doar dacă va fi asigurat de ”investitorii străini”. Practic, 
guvernul Cîțu nu are încredere în capacitatea managerială a  românilor. Să ne așteptăm ca domnului Cîțu să îi vină ideea de a 
privatiza guvernul pentru a avea performanțe în deciziile luate?  

Nu ne-ar mira să îi vină și o astfel de idee! 
Vă mulțumesc!                Deputat 

Chirilă Virgil 
*** 

România din grânarul Europei în țara în care fermierii dau faliment! 
 
Dragi colegi, dragi români, suntem cu toții surprinși de faptul că populația României consumă, în cea mai mare parte a 

ei, alimente de import. Nu suntem împotriva alimentelor din import dar întrebarea firească este: de ce nu pot fermierii români 
să își comercializeze produsele? Sunt ele oare prea scumpe pentru lanțurile de supermarket-uri, sunt ele poate mult prea 
sănătoase și ar provoca, în acest fel, o concurență mult prea puternică pentru alimentele din import? 

 Sau poate sunt costurile de producție mult prea mari iar condițiile climatice din ce în ce mai severe la noi? 
 Poate că există un mic adevăr în toate aceste întrebări dar ceea ce este de neînțeles este strategia guvernamentală 

pentru sectorul agricol. Săptămâna trecută o delegație a fermierilor români au venit la București, pentru o ultimă întâlnire cu 
ministrul de resort, în special pe tema despăgubirilor pentru culturile compromise de seceta anului 2020. Evident, domnul 
Ministru nu a fost de găsit iar revendicările nu au putut fi prezentate domniei sale. 

 Nu vrem să credem că lipsa domnului Ministru are legătură cu cinismul cu care s-a pronunțat deja pe tema acestor 
despăgubiri, în sensul în care ele nu acoperă pierderile suferite de fermieri. Și dacă nu acoperă în integralitate pierderile, 
însemnă că trebuie să privăm agricultura românească de acest veritabil balon de oxigen tocmai acum când fermierul român 
este obligat să plătească dobândă la dobândă pentru creditele amânate din perioada stării de urgență? 

 Înțelegem totuși că domnul ministru de resort a fost deacord cu faptul că fermierii înregistrează pierderi și că ele sunt 
mari; și atunci stăm noi și ne întrebăm, care este planul de urgență gândit de Ministerul Agriculturii? Importurile de alimente, 
în compensație? 

 Țara are nevoie de hrană, domnule Ministru, fermierii au nevoie de susținere pentru că și domniile lor sunt plătitori de 
taxe, adică, cu alte cuvinte, vă plătesc salariul pe care cu grabă vi-l și ridicați. Ce facem cu cei 80.000 de fermieri care au avut 
culturile de primăvară calamitate pe o suprafață de aproximativ 1,2 milioane de hectare? Credeți că răspunsul dvs, că nu au 
fost prevăzuți bani în buget pentru aceste despăgubiri, este unul decent? Cine a gândit bugetul domnule Ministru?  Cine a 
lucrat la el? Dacă dumneavoastră nu reușiți să vă impuneți în Cabinetul Cîțu de ce nu vă prezentați demisia? 
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 Ce facem domnule ministru cu reabilitarea Sistemului național de Irigații? Că poate așa vom scăpa și de secetă și de 
despăgubiri. Cum puteți dumneavoastră explica alocarea sumei de 0 lei pentru reabilitarea Sistemului național de Irigații? 

 Ce facem cu programele strategice de finanțare ale agriculturii, domnule Ministru?  
 Stimate domnule ministru, fermierii români vă plătesc salariul! Ei nu sunt niște simpli vânători de subvenții sau 

profitori așa cum nedrept i-ați numit dumneavoastră. Singurul profitor, în toată ecuația aceasta, sunteți chiar dumneavoastră 
care, efectiv profitați de pe urma unor oameni creduli, cinstiți și onești așa cum sunt fermierii români. 

Legiferați domnule Ministru pentru fermierul român nu pentru fermierul străin și dacă nu puteți face acest lucru din 
cauza presiunilor pe care le aveți cel mai onest ar fi să vă prezentați demisia! 

Vă mulțumesc pentru atenție! 
Deputat 

Vasile Cîtea 
*** 

Declarație poitică 
Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
Acum mai bine de un an, viețile noastre s-au schimbat. Acum un an ne-am închis în case, în speranța că ne vom proteja 

și că-i vom proteja pe cei dragi nouă. Acum un an am renunțat la educație, la socializare, la artă (în toate formele ei) și la sport. 
Astăzi vreau să vă vorbesc despre sport. Sportul, ca mijloc de relaxare. Sportul ca parte esențială a sănătății noastre 

fizice și mentale. Sportul ca viață. 
Ați închis sălile de sport. Ați închis stadioanele. Ați închis pistele și bazinele. Ați închis până și parcurile o bună 

perioadă. În tot acest timp, oamenii, sportivii au stat și au așteptat, cuminți, să vă vină gândul cel bun.  
Toate măsurile pe care le-ați luat fac în așa fel încât cei care practicau sportul, să nu o mai facă! Atât timp cât micii 

sportivi nu pot intra in vestiare de mai bine de un an, pe ploaie, pe ger, pe zăpada, sunt nevoiți să se dezbrace afara, să se 
antreneze, iar ulterior să se schimbe iar afara. Vi se pare omenesc așa ceva?!? V-ați mai trimite copiii la sport? 

Sportul neprofesionist, acesta pe care voi îl închideți acum, înseamnă sportul de masă, oameni buni. Treziți-vă! Sportul 
de masa este bazinul de selecție pentru sportul de performanța, iar voi îl închideți, îl suprimați din toate punctele de vedere! 

Sportul amator înseamnă prevenția numărul unu în lupta împotriva oricărui virus! 
Duminică s-a jucat un meci de liga a 2-a. Evident, nu știți. Nu vă interesează sportul mic! Rapid București a evoluat 

intr-un meci decisiv in cartierul Pantelimon al Capitalei.  Din cauza restricțiilor de a nu intra deloc pe stadion, în parcul de 
lângă terenul Metaloglobus, unde se desfășura meciul, s-au strâns aproape o mie de oameni!  

Domnilor, cei care luați astfel de decizii stupide, chiar nu realizați că faceți mai mult rău și că nu opriți in niciun fel 
răspândirea acestui virus?!? Suporterii aceia au stat unii peste alții, cățărați pe niște garduri ca sa-și vadă echipa iubită pentru 
că mai bine de un an au fost lipsiți de acest lucru. Dacă ar fi intrat pe stadion, cu siguranța s-ar fi putut respecta mult mai bine 
măsurile de distanțare socială și de protecție împotriva Covid -19! Prin toate măsurile pe care le luați nu faceți decât să puneți 
oamenii în și mai mare pericol, să-i iritați, și să-i aduceti în pragul disperării! 

În tot acest timp, ministrul sportului își făcea selfie pe stadionul gol, la un meci pe care foarte mulțti iubitori ai fotbalului 
îl așteptau. Și la care nu i-ați lăsat să participe. El însă, cetățeanul special, a putut s-o facă și să ne arate disprețul față de tot 
fenomenul sportiv. 

Un an pierdut pentru sport înseamnă sănătate pierdută, generații de sportivi eșuate sau care preferă să renunțe, frustrare 
enormă pentru toți iubitorii de sport și o creștere fără precedent a incidenței obezității în rândul tinerilor. 

Haideți să încetăm această șaradă.  
Vă solicit deschiderea de urgență a sportului pentru toată lumea.  Cu norme gândite, cu respectarea unor reguli 

elementare și de bun simț. Este o prioritate pentru România și pentru români. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Dan Cristian Popescu 

*** 
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Nu decimați medicii de familie în plină pandemie! 
 

În plină pandemie, medicina primară se află în pericol iminent. Consider îndreptățită și pertinentă poziția Colegiului 
Medicilor din România, care pune în discuție dezinteresul manifestat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate(CNAS) în 
ceea ce privește negocierea Contratului-cadru pentru perioada 2021 – 2022.  

CNAS dă dovadă de lipsă de asumare în ceea ce înseamnă negocierea cu medicii, pe bună dreptate nemulțumiți din 
cauza alocării a doar trei ore de discuții pentru parcurgerea celor 168 de pagini din Contractul-cadru, mai ales că se discută 
aspecte privind organizarea activității medicale din asistența medicala primară, ambulatoriu, spital, asistența medicală de 
urgență, îngrijirile la domiciliu, acordarea îngrijirilor paliative și altele. 

Sunt în asentimentul specialiștilor Colegiului Medicilor de a reclama atitudinea nepăsătoare a CNAS cu privire la 
analizarea și finalizarea acestui document, superficialitatea fiind o desconsiderare a profesiei medicale, tocmai în perioada în 
care avem nevoie de toți specialiștii din sănătate. 

În acest moment, peste 45.000 de medici din toate specialitățile activează și depind de prevederile acestui Contract-
cadru, care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul 
Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate.  

În cazul în care medicii nu vor fi de acord cu propunerea de Contract-cadru a CNAS, ne vom putea confrunta cu situația 
nedorită și inacceptabilă de închidere a 35% dintre cabinetele medicale din țară, ceea ce ar reprezenta un adevărat dezastru, în 
condițiile în care 11.000 de medici de familie se ocupă de sănătatea a 18 milioane de români. Această perspectivă este 
realmente dramatică pentru medicina românească, în contextul recrudescenței îmbolnăvirilor cauzate de virusul COVID-19. 

În condițiile accesului limitat la îngrijirile spitalicești și a organizării lor preponderent pentru tratarea persoanelor 
afectate de pandemie, medicii de familie sunt o categorie profesională esențială în această perioadă, atât pentru diagnosticarea 
şi tratarea bolilor, cât şi pentru realizarea examinărilor și investigațiilor medicale preventive. 

Reprezentanții MS și CNAS trebuie să se pună de acord cât mai repede cu CMR, astfel încât să evităm din timp o altă 
tragedie în sistemul de sănătate, greu încercat de pandemie și alte catastrofe în ultimul an.  

Suntem cu toții conștienți de importanța medicinei primare, tot mai vizibile și substanțiale, deoarece în criza sanitară, 
economică și socială pe care o traversăm, medicii de familie constituie primul și, în foarte multe situații, singurul punct de 
contact al populaţiei cu sistemul sanitar.  

A decima în mod intenționat asistența medicală de primă necesitate, acest zid în fața spitalelor reprezentat de medicii de 
familie, ar fi o crimă cu premeditare la adresa tuturor românilor. 
 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

Guvernanți, scoateti-vă bârna din ochi! 
 

Credeam ca le-am văzut pe toate atunci când o mana de partide care au pierdut alegerile s-au unit împotriva 
câștigătorului, l-au demonizat și au preluat puterea intr-o țară pe care deja o istovi- sera într-un an de guvernare incoerentă. 

Constat, cu mare durere, azi, ca pnl, usrplus și udmr nu au înțeles nimic din ceea ce înseamnă sa fii responsabil de soarta 
unei tari. 

Oamenii au ieșit în strada pentru a protesta împotriva unor măsuri aberante, care le limitează drastic, fără nicio 
explicație logica, drepturile și libertățile fundamentale, pe fondul unei crize eco- nomice și financiare mondiale care le pune în 
pericol inclusiv locurile de munca și posibilitatea de a-și întreține familia. 

Iar miniștrii actuali (nu le spun numele deoarece sunt toți o apa si-un pământ, adică sunt toți la fel de ticăloși), sau niște 
așa-ziși lideri de opinie-in locul lor-, care habar nu au ca ‘’ministru’’ deriva din latinescul ‘’Minister’’, adică ‘’Slujitor’’, 
scrâșnesc din dinți la bieții oameni care încearcă să-și salveze viața, așa cum o știu ei de zeci de ani, dinainte de aceasta 
pandemie ucigașă, și ii jignesc, făcându-i neo-fascisti, idioți , sau cum le mai vine la gura aceea spurcata pe care nu o folosesc 
pentru a explica, ci numai pentru a înjura. 

De ce? 
Pentru ca nu ai nevoie de creier pentru a înjura. 
Pentru ca nu ai nevoie de inima pentru a înjura. 
Pentru ca ei au ajuns la guvernare înjurând. 
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Pentru ca ei au ajuns la guvernare scoțând la iveală cea mai neagră parte a sufletului lor deja ne- gru. 
Pentru ca ei au ajuns la guvernare prin conflict dus la extrem. 
Au ajuns, dar sunt incompetenți și rai și nu-și asuma nicio decizie. 
Pentru ca nu știu ce sa facă. 
Iar nimicul nu poate fi explicat. 
Din păcate, în România, nimicul poate conduce țara. 
Și poate înjura. 
Și o și face, injurandu-i pe cei care ii plătesc. 
Care vor descoperi, curând, ca nimicul poate fi spulberat, spre binele tarii. 
Pana atunci, nimicul va continua sa înjure și, bineînțeles, sa încerce sa se mențină la putere prin ura și dezbinare. 
După acest nimic ticălos, dacă nu dispare repede, nu va mai rămâne nimic. Încă mai este timp sa scăpăm țara de ei, de 

înjurăturile lor, de ura lor. 
Și sa le demonstram ca, împreună, uniți de idei pozitive comune, putem reface aceasta țară și ne putem creste copiii 

înconjurați de dragoste. 
Deputat 

Florea Daniel 
*** 

Guvernul recordurilor negative 
Stimaţi colegi, 
Actualul Guvern pare că se pregătește intens pentru a participa la Olimpiada de la Tokyo, altfel nu se înțelege de ce 

”reușește” să bată record după record. 
Am ajuns să ne fie greu să le ținem cont, recond al cursului euro/leu, record al datoriei publice, record de pacienți la 

ATI, record al inflației la alimentele de bază etc. 
Din nefericire, aceste recorduri afectează în principal persoanele cu venituri reduse, cărora actuala coaliția a refuzat să le 

mărească pensiile sau salariul minin, încâlcându-și propriile legi și promisiuni electorale. 
Guvernul a îndatorat fiecare român cu 25.000 de mii de euro, iar datoria publică a ajuns deja la 47,8% din PIB în numai 

un an de guvernare, un adevărat ”record”. 
Actuala coaliție, prin măsurile bugetar-fiscale, a reușit să ducă euro la aproape 5 lei, ceea ce se traduce prin creșterea 

costurilor pentru servicii, care se adaugă creșterii costului la energia electrică pentru populație. 
De asemenea, alimentele de bază s-au scumpit foarte mult. Uleiul, fasolea, cartofii, fructele, făina au prețuri, în medie, 

mai mari cu 7%, dar veniturile au stagnat sau chiar au scăzut. 
Peste toate acestea avem și un nou record de pacienți la ATI, peste 13.000, în condițiile ăn care autoritățile se comportă 

haotic. 
Mai nou au introdus și măsura închiderii magazinelor la ora 18.00, în anumite cazuri, ceea ce va duce la creșterea 

aglomerației în magazine. Nu o spun numai eu, ci chiar consilierul actualului ministru al sănătății: ”Un timp de funcționare 
mai restrâns a magazinelor înseamnă șanse mai mari de a genera aglomerație, deci risc mai mare de infectare.” 

Mai mult, în plin val trei al pandemiei, ministrul sănătății oferă un exemplu demn de ”noaptea minții”, se plimbă prin 
Parlament fără mască. Într-adevăr un exemplu de urmat… 

Ținând cont de toate aceste aspecte, și multe altele, eu chiar cred că Guvernul are toate șansele să rămână în istorie drept 
cel mai incompetent Guvern din ultimii 20 de ani. 

Avem, însă, o șansă să scăpăm de acești habarniști până în vară, odată cu depunerea și votarea moțiunii de cenzură a 
PSD.  

Doamne ajută!                Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
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Înstrăinarea companiilor de stat de importanță strategică națională 
Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
După cum este cunoscut, pe agenda de lucru a Camerei Deputaților se află proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 

173/2020 privind „unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică” (PL-x 139/24.03.2021), act 
normativ adoptat de Senat, în 22.03.2021, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Aparent, din expunerea de motive aferentă acestui proiect de act normativ răzbate grija deosebită a guvernanților atunci 
când vine vorba despre marile companii de stat, de importanță strategică națională, privind îmbunătățirea activității acestora pe 
linie de „recapitalizare, modernizare, investiții, cu efecte pozitive în ceea ce privește eficiența economică”.  

Dar cum se gândește guvernul să realizeze asemenea obiective, altfel ambițioase și lăudabile? Aici, expunerea de motive 
este mult mai reținută, ca să nu spun complet eliptică în argumente, menționându-se totuși considerente legate de evitarea unui 
„statut discriminatoriu în raport cu operatorii cu capital privat și în special concurenți”, în paralel cu evitarea „riscului major al 
diminuării resurselor financiare atrase”.  

Desigur, ne putem întreba: care resurse financiare atrase – și, mai ales, în folosul cui, de vreme ce toate marile corporații 
care investesc în România nu sunt deranjate în niciun fel să-și transfere profiturile în țările de origine? 

Mai simplu spus, guvernul își propune să dea cale liberă înstrăinării acțiunilor statului la cele mai profitabile 
întreprinderi - care mai există încă în portofoliul statului - adică ale unor companii de interes strategic național, fie că vorbim 
de CEC, HIDROELECTRICA sau de PORTUL MARITIM CONSTANȚA. În spatele falselor acțiuni de eficientizare, se 
pregătește terenul pentru a fi vândute mult sub valoarea lor de piață, spre profitul unor așa-ziși investitori strategici, care, așa 
cum procedează toți, vor externaliza profitul realizat, în țările lor. Mai ales că România oferă un cadru legislativ deosebit de 
permisiv, spre paguba noastră a tuturor. Bineînțeles, se pare că aici Guvernul nu consideră că trebuie să fie grabă pentru 
eficientizare. 

Potrivit unor declarații publice ale premierului Cîțu, vânzarea acțiunilor deținute de stat, la marile companii naționale de 
interes strategic, nu reprezintă înstrăinarea respectivelor întreprinderi, ci doar “capitalizarea” lor, omițând să ne spună însă în 
beneficiul cui? Pentru că al țării, în niciun caz!  

În plus, șeful guvernului afirmă că cedarea controlului statului la nivelul unor companii fanion ale economiei naționale 
reprezintă, nici mai mult nici mai puțin, decât „un semnal pe care îl dă străinilor că în România proprietatea privată este 
sfântă”. 

Cum așa domnule premier? Privatizăm de dragul privatizării? Oare acesta trebuie să fie sensul și scopul unei privatizări? 
Să arătăm altora că proprietatea privată este “sfântă” la noi, fără să vorbim însă absolut nimic despre eficiența economică și 
profitabilitatea pentru statul român a unui asemenea demers? 

Evident, în România proprietatea privată se bucură de toată protecția juridică necesară, dar cu tot respectul cuvenit, îl 
informăm pe domnul premier că în Constituția României, la art. 136 (5), scrie negru pe alb: „proprietatea privată este 
inviolabilă, în condiţiile legii organice.” Nu sfântă și nu pentru impresionat străinii. 

Pe de altă parte, nu putem să nu ne întrebăm la ce “străini” face referire premierul Cîțu? Cu părere de rău, dar trebuie să 
ne punem problema dacă premierul nostru nu acționează cumva la o anumită comandă externă, din moment ce expune situația 
în acești termeni. Din curiozitate, despre interesul național ce ne poate spune șeful guvernului? Acesta nu este”sfânt”?  

Peste tot în lume, și mai ales în Europa, în aceste circumstanțe complicate, de criză economică globală acută, guvernele 
responsabile sunt preocupate să-și protejeze companiile de interes strategic național. Iar noi, ce facem? Prin deosebita „grijă” 
și „bunele intenții” ale unora, nu știm cum să deschidem mai larg „porțile” privatizării cu orice preț, prin înstrăinarea celor mai 
profitabile companii de stat!  

Din acest punct de vedere, guvernul ar avea de unde să se inspire - dacă ar avea bunăvoința necesară -pentru simplul 
motiv că exemplele de bune practici în domeniu abundă. În Germania de exemplu, în Bundestag există inițiative legislative 
pentru îmbunătățirea cadrului normativ, cu obiectivul clar de a proteja companiile de importanță strategică națională și 
prevenirea unor eventuale tentative de preluare a lor de către firme străine. 

Știm că multe dintre companiile mari de stat nu funcționează la parametri doriți, dar datoria guvernului este să se ocupe 
de buna funcționare a economiei. Și dacă tot se laudă domnul premier Cîțu că „știe să lucreze cu instrumentele pieței de 
capital”, așteptăm să adopte măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea radicală a managementului acestor companii. Pentru 
început, îi sugerăm să reducă din armata de”băieți deștepți” care populează absolut inutil și păgubos consiliile de administrație. 
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Argumentele pentru acest demers nu sunt convingătoare și consider că este absolut inadmisibil să vinzi pe nimic - sau să 
te debarasezi de controlul unor companii de stat, de importanță strategică națională - doar pentru nu ești capabil să-i 
eficientizezi managementul sau doar pentru că vrei să dai bine în ochii unora de afară. 

Mai grav de atât, domnule premier Cîțu, graba și modul în care doriți să realizați transfer de capital de la aceste 
companii de stat ne obligă inevitabil să ne întrebăm dacă sunteți de bună credință și dacă guvernul condus de către 
dumneavoastră apără corect interesele României. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Dumitrița Gliga 

*** 
 

Pandemia ucide România sub ochii neputincioși ai „guvernului meu” 
 
În timp ce al treilea val al pandemiei sufocă România, atât prin numărul de îmbolnăviri, cât și prin periculozitatea mult 

mai accentuată, premierul Cîțu și ministrul Sănătății își petrec timpul mai mult pe rețelele de socializare și sunt preocupați doar 
de cine dă mai bine-n poză! 

Zilnic, mii de oameni se îmbolnăvesc grav, sute pierd lupta cu boala, iar spitalele nu mai au medicamente.  Secțiile ATI 
sunt arhipline, în timp ce suplimentarea numărului lor rămâne tot la stadiul de promisiune. Situația este scăpată de sub control 
de guvernarea dreptei, iar cei care au fost responsabilizați cu misiunea de a scoate țara din această criză produc doar vorbe!  

Primul ministru îi ceartă pe români pentru că nu respectă măsurile impuse, aceleași care ne-au adus în această situație! 
Tot domnul Cîțu se războiește ilar cu ministrul Sănătății, care fuge de orice responsabilitate! Abia acum, când suntem din nou 
într-o stare critică, premierul României a cerut un raport cu „acțiunile Ministerului Sănătății din ultimele luni”.  

Unde ați fost până acum? Unde e guvernarea? Nimeni nu mai știe nimic despre ea! Toată România e bulversată, agitată 
și dă în clocot. Cine guvernează, oameni buni? Probabil Klaus Iohannis, de pe pârtiile de schi, unde zăpada e imaculată, la fel 
ca și acțiunile celor cocoțați în fruntea executivului „Nu se poate”! 

Situația este tragică, jalnică, sub toate aspectele, singura soluție fiind realmente un alt guvern și un alt premier!  
În mod cinic și paradoxal, pandemia și moartea românilor nu sunt pe primul loc în obiectivele acestui guvern, dominat 

de neprofesionalism și preocupat de vânătoarea pe timp de noapte a virusului! 
Domnilor guvernanți, treziți-vă! Nu mai puteți pierde nicio zi fără să acționați cum trebuie, fiecare zi ne costă vieți 

omenești! 
Deputat 

Georgeta-Carmen Holban 
*** 

 

Avem nevoie de programe naționale de prevenire care să identifice, să intervină și să monitorizeze 
cazurile de violență împotriva copiilor și femeilor din fiecare comunitate 

 

Stimați membrii ai Parlamentului României, 
Datele prezentate de UNICEF România pentru anul trecut arată că, de la începutul pandemiei, femeile și copiii au fost 

mai expuși violenței domestice decât în anii precedenți. 
În condițiile petrecerii unui timp mai îndelungat la domiciliu, limitării contactelor sociale, desfășurării muncii la 

distanță, închiderii școlilor, lipsei unor alternativelor de recreere și creșterii insecurității financiare, s-a constatat la nivel 
național că relațiile familiale tind să devină din ce în ce mai încordate, accentuând vulnerabilitatea copiilor și femeilor și 
creșterea riscului de a fi expuși la fenomenul violenței domestice. 

De aceea, vă propun să ne aplecăm cu toții asupra problematicii violenței domestice, indiferent de partidul și de județul 
pe care îl reprezentăm în Parlament, să venim cu măsuri legislative concrete prin care să creștem gradul de conștientizare a 
consecințelor produse de acest fenomen social și să inițiem demersuri pentru protejarea și reinserția celor care devin victime. 

Vă dau exemplu situația din județul Botoșani, unde doar în primele două luni ale acestui an, polițiștii au intervenit la 
148 de evenimente privind violența domestică și au fost emise 37 de ordine de protecție. Anul trecut s-a intervenit la 1.066 de 
incidente pe raza județului Botoșani și în aceste cazuri au fost emise 211 ordine de protecție, iar în 162 de cazuri, victimele au 
refuzat emiterea ordinului de protecție provizoriu. 

Așadar, în opinia mea, având în vedere creșterea numărului cazurilor de violență domestică în contextul pandemiei de 
COVID-19, cred că este nevoie de un dialog real și aplicat cu toate instituțiile statului care se ocupă de protejarea și 
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promovarea drepturilor copiilor și ale persoanelor aflate în situații vulnerabile, respectiv, Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Autoritatea Națională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. 

În acest sens, vă informez, că la începutul acestei săptămâni am solicitat celor trei autorități la care am făcut referire 
anterior, să realizeze sau să ne pună la dispoziție dacă deja au elaborat, o hartă socială a problemelor și direcțiilor de acțiune 
pentru „modelarea socială” a comunităților în care se înregistrează o pondere ridicată a actelor de violență domestică împotriva 
minorilor și femeilor. 

De asemenea, le-am cerut să ne spună dacă au în vedere sau deja au conturat un inventar global al proiectelor, 
programelor, inițiativelor derulate până acum și în curs de desfășurare pentru construcția socială a zonelor în care avem copii 
instituționalizați sau care trăiesc în familii cu probleme sociale și în comunități vulnerabile. Aceste programe, la nivel național, 
ar trebui să fie complementare, convergente și să se susțină̆ reciproc în procesul unei dezvoltări sustenabile, de durată prin care 
toți cei care au avut de suferit să fie integrați social. 

Stimați colegi, cred că a venit timpul ca România să înceapă să elaboreze programe pe termen lung pentru consiliere și 
asistență psihologică, orientare vocațională, formare profesională și inserție socială pentru a putea depăși situațiile de criză. Nu 
ne mai putem baza doar pe proiectele derulate prin programe europene, care după ce se termină finanțarea se oprește totul și se 
revine la situația dinainte. 

De aceea, vă propun să lăsăm la o parte toate orgoliile politice și să ne punem la masă, parlamentari de la Putere și din 
Opoziție, guvernanți și reprezentanți ai autorităților locale pentru a începe implementarea de programe naționale de prevenire 
care să identifice, să intervină și să monitorizeze cazurile de violență împotriva copiilor și femeilor din fiecare comunitate. 

Avem obligația ca oameni politici să tratăm cu prioritate acțiunile de combatere a tuturor formelor de discriminare și 
violență împotriva copiilor, fetelor și femeilor, în vederea asigurării de șanse egale pentru toți copii și tinerii din România, 
indiferent de gen sau statut social.  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

Tema introducerii unui potențial pașaport verde (Green Pass) COVID-19 trebuie serios dezbătută la nivel național, nu 
așa cum s-a făcut cu PNRR. Superficialitatea cu care acest guvern incapabil abordează probleme de interes național 

trebuie să înceteze pentru că ea are consecințe nefaste în viața românilor 
 
Doamnelor și domnilor, 
Stimați colegi, 
Am văzut cu câtă superficialitate, demagogie dar și rea intenție au abordat guvernanții Planul Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) - mult anunțatul plan strategic de refacere a economiei românești care însă a lăsat pe dinafară proiecte de 
infrastructură ce puteau să stimuleze dezvoltarea în anumite regiuni ale țării. În plus, am văzut cum acest guvern incapabil nu a 
ținut cont de interesele naționale, și trecând peste orice principiu al comunicării instituționale și al transparenței, a sfidat 
Parlamentul neprezentând PNRR în plen contrar recomandărilor europene privind necesitatea unei comunicări eficiente la 
nivel național în inițierea PNRR. 

O altă problemă care se cristalizează la nivel european și care va diviza și mai mult societatea românească este 
pașaportul verde, Green Pass-ul, avansat la nivel european zilele trecute de anumiți lideri, care ar trebuie să conțină statusul de 
vaccinat, ultima dată a efectuării testului RT-PCR și dacă subiectul a fost sau nu infectat anterior. Un astfel de potențial 
pașaport COVID-19 printat pe hârtie sau accesibil pe smartphone ar conține numele persoanei, data nașterii, data eliberării, 
informații privind vaccinarea, sau recuperarea pentru cei care au fost infectați cu COVID-19, rezultatul testului și un 
identificator unic. 

Acest certificat sanitar va fi probabil solicitat de anumite state europene încă din această vară. Danemarca are în plan să 
introducă un astfel document încă dinainte de Paște pentru călătoriile interne apoi să îl folosească și pentru călătorii externe, 
dar și alte țări nordice. Există suficiente argumente atât pro cât și contra acestui tip de document care, pe de o parte, spun 
adepții acestuia, ar facilita călătoriile la nivelul Uniunii Europene și ar diminua restricțiile, însă pe de altă parte se pune 
întrebarea privind siguranța datelor persoanelor și inegalitățile pe care le-ar crea. Se argumentează de către promotorii Green 
Pass-ului că nu se va încălca siguranța datelor persoanelor pentru că informațiile nu vor fi păstrate de țările în care persoanele 
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respective călătoresc ci acolo vor fi verificate numai validitatea și autenticitatea certificatului, respectiv emisarul și semnatul 
acestora, iar datele de sănătate vor fi stocate numai în țara unde s-a emis Green Pass-ul. 

 Este evident că un astfel de document va diviza și mai mult societatea românească dar și Europa în general. Pe lângă 
toate aceste întrebări legitime cu privire la confidențialitatea datelor personale de sănătate care poate fi pusă în pericol, trebuie 
avut în vedere și pericolul discriminării unor grupe sociale, care nu au avut încă posibilitatea să se vaccineze și care de 
asemenea nu au fost infectați cu COVID-19. O altă formă de discriminare se învederează cu acest pașaport în ceea ce privește 
o potențială introducere a acestuia în organizarea de evenimente cu participarea publicului. Probabil că acest lucru se țintește 
în viitor, ceea ce ar fi o încălcare grosolană a libertății și demnității umane.  

Pandemia a adus o serie de probleme naționale iar restricțiile și încălcarea drepturilor și libertăților nu vor mai fi tolerate 
mult timp de români. Ineficiența acestui guvern, incapacitatea de care dă dovadă în a emite măsuri concrete de combaterea a 
pandemiei, nu prin restricții și limitări ale drepturilor românilor, ci prin acțiuni sustenabile și neîntârziate, au dus societatea 
românească pe drumul prăpastiei iar viața românilor este din ce în ce mai grea.  

Solicităm guvernului să informeze societatea civilă privind discuțiile europene de inițiere a unui astfel de document, 
care ar constitui un mijloc în plus de discriminare și tratare a cetățenilor simpli ca purtători ai unor coduri sanitare.  

Guvernul nu are o poziție transparentă în acest sens, cum de altfel i-a obișnuit pe români. Se pare că nu există dovezi că 
vaccinul te protejează un timp îndelungat după rapel, existând din ce în ce mai multe voci care spun că ar trebui să existe 
vaccinuri adaptate după tulpinile circulante, într-o manieră asemănătoare ca vaccinul anti-gripal. Atunci vaccinul și pașaportul 
de vaccinare nu își au utilitatea în controlul pandemiei, dacă după câteva luni aceste persoane se pot reinfecta și pot transmite 
mai departe virusul. Mai mult, există subiecți care nici după rapel nu dezvoltă titlul protector de anticorpi și care astfel se pot 
infecta, asta în situația în care după vaccinare nu se determină numărul de anticorpi. 

Românii s-au convins că tot ce promite acest guvern este o minciună. PNRR a fost elaborat și negociat între guvernanți 
fără ca Parlamentului - care exprimă voința cetățenilor - să-i fie prezentat acest plan în plen. Nu dorim să se ajungă la fel și cu 
acest pașaport verde COVID-19 care să le fie impus românilor fără o dezbare serioasă în societate. Românii vor și au dreptul 
să fie informați și tratați cu respect. 

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
 

Nepăsare fățișă arătată pentru o industrie care se prăbușește. HoReCa paralizată. 
  

A trecut mai bine de un an de la izbucnirea pandemiei provocate de noul Coronavirus și România a rămas campioana 
măsurilor ilogice luate de guvernanți. Pe fondul unei crize sanitare deja cunoscute și discutate la nivel european, Executivul a 
înțeles că trebuie să facă un singur lucru pentru a diminua răspândirea virusului: să blocheze prin măsuri austere VIITORUL 
unei țări întregi. 

Coaliția de dreapta pentru guvernare, formată din PNL, USR-PLUS și UDMR, a tăiat și a spânzurat, nu doar în 
domeniul sănătății, agriculturii, educației, ci și în industria ospitalității. De luni de zile, HoReCa este înghețată în datorii. Stă 
pe loc și își face calculele pentru supraviețuire. O industrie crucială pentru tineri și nu numai, care a fost batjocorită și 
discriminată.  

S-a auzit până acum de vreun plan de ieșire din criză a acestei industrii? De vreo analiză economică națională care să 
arate impactul real al pandemiei asupra acestui sector? Din păcate, nu. Așa cum se regăsește și în textul unei interpelări 
formulate de mine către ministrul economiei – de ce guvernanții nu vorbesc astăzi de implementarea unei strategii naționale de 
resuscitare a acestui domeniu, aflat într-o buclă a neputinței? Pentru că, în țara „lor”, nimic nu merge. Totul este compromis, 
binele poporului este greu de preconizat iar soluția pare să fie mereu acceași: ÎNCHIDEREA țării. Aceasta este realitatea în 
care ei își doresc să trăim, în România austerității pe care tot ei au creat-o prin această guvernare haotică și neasumată. 

Activitatea HoReCa pe timpul pandemiei a însemnat: concedieri forțate, executări silite a operatorilor din sistemul 
hotelier și al restaurantelor pentru neplata taxelor și impozitelor, amânarea plății salariilor, rezilierea contractelor între firme 
românești, sau chiar FALIMENT. Dar, pâlnia necazurilor proprietarilor români nu se oprește aici, pentru că ministrul asupritor 
al economiei își dorește să elimine și voucherele de vacanță. Pe scurt, vrea să anuleze și ultima gură de oxigen rămasă pentru 
această industrie prăbușită. Această decizie va contribui involuntar la închiderea pensiunilor și hotelurilor la nivel național, 
precum și la încurajarea migrației capitalului financiar în străinătate. Asta nu o zic eu, ci chiar reprezentanții firmelor din 
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domeniu, din Țara Hațegului, județul Hunedoara, cu care m-am întâlnit săptămâna trecută și care cer URGENT o relaxare, 
măcar pentru restaurantele hotelurilor. 

Amânarea la nesfârșit a plății impozitelor nu poate fi singura soluție! Este nevoie de mai mult. Este inadmisibil ca după 
un an să nu existe un plan de ieșire din criză, niciun stimulent financiar guvernamental care să susțină reorganizarea activității 
hotelurilor, pensiunilor sau o schemă de maximizare a tehnologiei în sectorul turistic. La momentul actual, proprietarii 
HoReCa nu știu dacă soluția este să își închidă afacerile și să plece din țară, sau să aștepte ca liderii coaliției să privească spre 
ei. HoReCa nu este nimic mai mult decât cea mai veche VICTIMĂ a acțiunilor contraproductive ale coaliției, în contextul 
gestionării pandemiei cu COVID -19. 

O țară și o economie blocată, aflată sub imperiul unui guvern iresponsabil, în care tot mai mulți români caută alte 
variante, inclusiv cea a dezvoltării afacerii lor în alte state europene. Asta își dorește Guvernul Rătăciților? Să adoarmă o 
Românie prosperă în esență? Să trimită capital uman și financiar către țări europene, la cules de sparanghel? Nu puteți duce de 
nas o țară întreagă. Românii încep să vadă că NU sunteți în stare. Poate planul vostru, stimați guvernanți, este acela să 
convertiți România într-o țară exportatoare de forță de muncă, antreprenori, medici și studenți. Însă, PSD își va ține 
promisiunea și nu va permite ca scenariul vostru să capete contur. Ceasul coaliției se apropie de final. E timpul să plecați 
acasă. 

Deputat 
Intotero Natalia 

*** 
 

Dreptul de a protesta față în față cu dreptul la sănătate 
 

Am asistat cu toții în aceste zile la proteste consistente contra restricțiilor pe care actuala guvernare le impune ca măsuri 
de prevenție contra pandemiei COVID 19. Este perfect de înțeles faptul că oamenii încep să își piardă răbdarea și că își doresc 
ca viața lor să revină la normal; este la fel de înțeles și faptul că restricțiile sunt din ce în ce mai greu de suportat. Școlile sunt 
ba închise, ba deschise, ba cu vacanță prelungită doar că să nu se cheme că s-au închis din nou. Restaurantele și întreg 
domeniul HoReCa este mai mult închis deși autoritățile închid la rândul lor ochii la petreceri clandestine. Tot domeniul 
cultural este complet îngropat, iar guvernanții nici nu acceptă să discute soluții alternative (spre exemplu concerte și spectacole 
cu teste antigen rapide la intrare și cu accesul celor vaccinați). Toate acestea și multe asemenea nu fac decât să genereze 
frustrare și chiar furie din partea oamenilor. 

Românii au tot dreptul să se exprime liber și să protesteze dacă așa simt nevoia. Este dreptul lor să iasă în stradă, la fel 
cum au dreptul la sănătate. Însă, trebuie să fim cu toții conștienți că pandemia nu este o glumă și nici nu putem pune în pericol 
sănătatea celor mulți pentru dorința celor puțini de a socializa sau a petrece. Faptul că sistemul nostru sanitar este precar, nu 
este o invenție, este o realitate. Faptul că oameni mor din cauza acestui virus, iar alții rămân cu sechele este din nou o realitate. 

Nu consider că negarea existenței unui virus (de parcă boala ține cont de ce ne dorim sau în ce credem!) poate conduce 
la comportamente civice care nu numai că nu rezolvă nimic, dar care agravează o situație și așa dificilă. Protestele în care 
oamenii ostentativ refuză să se protejeze pe ei înșiși dar și pe cei din jur nu trebuie încurajate! Totodată, condamn intenția unor 
oameni politici de a-și face imagine și capital electoral din specularea temerilor și fricilor românilor, mai ales în situații de 
criză sanitară când grija față de semeni ar trebui să primeze! 

Am fost și sunt un critic acerb al modului în care guvernarea PNL-USR gestionează pandemia în țara noastră. Guvernul 
este absurd și ia măsuri fără studii de impact, fără analize consistente și fără consultări. Multe dintre aceste măsuri sunt luate 
din impuls, fără logică, pe genunchi. Guvernanții fie nu comunică, fie, atunci când comunică o fac prost, cu limbaj de lemn și 
nu explică nimic coerent. Mai nou, aflăm din interior că falsifică date, măsluiesc statistici. Este de înțeles de ce românii se 
revoltă și ies în stradă! 

Dar tocmai fiindcă acest guvern este depășit de evenimente și copleșit de propria incompetență ar trebui să alegem 
„soluția personală”, adică să ne păzim fiecare, individual și cu grijă față de cei dragi. Un pic de ponderare, restrângerea 
întâlnirilor cu cei dragi, petrecerea timpului împreună poate să îi păzească, prin grija fiecăruia dintre noi, de o posibilă 
infectare cu un virus grav. Mai mult, nu consider că purtatul unei măști de protecție reprezintă un sacrificiu personal atât de 
mare. Dimpotrivă, un simplu gest ne poate proteja și pe noi și pe cei dragi. 

Înțeleg limita răbdării și furia oamenilor contra unor măsuri prost justificate de guvernanți, însă cei care protestează s-au 
gândit că dacă toți am păstra distanța și nu ne-am îngrămădi la schi, în restaurante la petreceri ilegale sau chiar la proteste, am 
scăpa cu toții mai repede de acest virus? 
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Vă mulțumesc!        Deputat 
Macovei Silviu 

*** 
 

Evitând dialogul cu Parlamentul, ministrul Economiei evită dialogul cu românii 
Stimați colegi, 
Tot mai multe companii românești cu care intru în dialog deplâng debandada creată în ultimele luni la ministerul 

Economiei, un minister care, deși nu exista, avea în frunte un ministru plătit cu bani mulți. Iată că, măcar la nivel de 
formalități, după luni de zile, situația s-a remediat cât de cât. Ministerul domnului Năsui există în sfârșit. 

Din păcate, acest lucru nu înseamnă că situația firmelor românești, mai ales a IMM-urilor, s-a îmbunătățit cu ceva. Nici 
vorbă. Oamenii sunt tot derutați, tot lipsiți de sprijin, tot la voia întâmplării. Iar acest lucru nu îi afectează doar pe antreprenori 
ci, și mai rău, pe partenerii și angajații lor, generând efecte în lanț care pot duce, fără a fi dramatici, ci realiști, la falimente, 
concedieri, șomaj, sărăcie și disperare.  

În acest context, când colaborarea dintre ministrul în funcție și comisiile de specialitate ale Parlamentului ar trebui, cred 
eu, întețită, când schimbul de opinii, de bune practici dar și de observații critice ar trebui să devină norma și nu excepția, iată 
că domnul ministru Năsui ignoră Parlamentul, evită să vină în comisii, evită să dialogheze, iar rezultate negative se văd și se 
resimt. 

Desigur, înțeleg, ele nu sunt resimțite de grupul de firme aparținând familiei ministrului, dar la nivelul economiei reale, 
acolo unde micii antreprenori nu au, și nici nu ar trebui să aibă, familii în spate, situația nu este bună. 

De aceea îi solicit ministrul Năsui să nu mai evite Parlamentul, să se prezinte la dialogul cu comisiile de specialitate, să 
își deschidă urechea și mintea și să facă totuși ceva, orice, oricât, pentru a sprijini, nu pe Facebook, ci în realitate, antreprenorii 
români și pe angajații lor.  

Vă mulțumesc pentru atenția acordată!      Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

PNL pedepseşte mii de giurgiuveni şi îi condamnă la subdezvoltare, doar pentru că partidul 
nu a câştigat alegerile în comunele cu pricina 

Stimaţi colegi de la PNL, 
De când aţi preluat puterea în România, nu aţi făcut altceva decât să duceţi răzbunarea şi mita politică pe cele mai înalte 

culmi. Nu v-a preocupat decât să acaparaţi, prin orice mijloace, tot ce înseamnă instituţie publică şi să executaţi financiar pe 
oricine nu este cu voi! 

Şi, deşi vă lăudaţi, înainte de alegerile locale, că în partidul vostru nu mai este loc de „traseişti”, prin presiuni, 
ameninţări şi tot felul de promisiuni, v-aţi sporit numărul de membri, luând cu arcanul tot ce aţi putut din Partidul Social 
Democrat. Cazul judeţului Giurgiu este printre cele mai elocvente.  

Pe unii dintre edilii care v-au picat în capcană i-aţi răsplătit. Pentru comunele giurgiuvene unde PNL a câştigat localele, 
dar mai ales alegerile parlamentare, s-au mai găsit bani, începând cu sumele date din fondul de rezervă şi, iată, până la alocarea 
de bani pentru echilibrarea bugetelor locale.  

Adevărul este, însă, că aţi răsplătit trădarea! Aţi pus-o la rang de cinste, alături de şantaj, mită şi ipocrizie politică. 
În acelaşi timp, nu faceţi altceva decât să condamnaţi la subdezvoltare foarte multe comune unde giurgiuvenii au 

singura vină că primarul lor a fost loial echipei cu sprijinul căreia a ajuns în funcţia cu pricina. Răzbunarea voastră pe un 
primar PSD afectează întreaga comunitate de care acesta răspunde. În fapt, voi spuneţi STOP modernizării şcolilor, 
dispensarelor, drumurilor, precum şi altor investiţii de care toţi giurgiuvenii merită să se bucure, nu doar cei care susţin PNL! 

Din bugetul judeţului Giurgiu pentru anul 2021, sumele alocate comunelor conduse de edili social-democraţi au fost 
date în bătaie de joc. Am mai văzut o asemenea „împărţeală” doar pe vremea odiosului PDL. De fapt, actualul PNL, acaparat 
de vechii portocalii, este cea mai urâtă versiune a PDL-ului pe care o puteam avea la Putere. 

Astfel, de la cap la coadă, toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, unde alegerile parlamentare au fost 
câştigate de PSD, primesc un miliard, un miliard şi jumătate de lei vechi. Sunt convins că nu mi se pare, însă tot un fel de 
încercare de mituire par a fi şi cele 2-3 miliarde de lei vechi, date câtorva primari social-democraţi. În acelaşi timp, primarii 
PNL se mândresc cu sume pentru echilibrare între 4 şi 7 miliarde de lei vechi.  
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Nu puteţi spune că le-aţi dat mai puţin unora pentru că nu au proiecte, căci au foarte multe proiecte în derulare sau care 
urmează să înceapă. Singurul criteriu de alocare a sumelor de echilibrare a fost carnetul de partid! 

Comunităţilor conduse de primari PSD le-aţi tăiat finanţarea pe toate căile, începând cu Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală şi, iată, le refuzaţi şi sprijinul de la bugetul de stat. Sumele oferite totuşi nu îi ajută nici măcar pentru 
funcţionare, cu atât mai puţin pentru cofinanţări ale unor proiecte europene. 

Pentru giurgiuvenii din comune precum Buturugeni, Greaca, Mârşa, Slobozia, Valea Dragului, Ulmi, Găujani, Ogrezeni, 
Isvoarele, aţi spus „NU prea sunt bani”, la toate alocările bugetare din ultimul an şi aţi spus un NU categoric la amendamentele 
ce vizau proiecte importante pentru comunităţi. Ce doriţi, de fapt, să puneţi lacătul pe primăriile respective până când cei care 
conduc instituţiile vă vor cădea în genunchi? 

Este strigător la cer ce se întâmplâ în România anului 2021, într-un judeţ unde PNL-ul s-a lăudat că va curge lapte şi 
miere pentru toată lumea, dacă pun ei mâna pe întreaga putere. S-au convins, însă, giurgiuvenii, că, de fapt, râuri de lapte şi 
miere curg doar pentru voi, PNL-işti, şi pentru ai voştri! Vă asigur, stimaţi colegi, că voi face tot ceea ce pot, în spiritul şi litera 
legii, ca să înceteze aceste abuzuri, nedreptăţi şi ca toţi giurgiuvenii să beneficieze de un trai mai bun pe care PNL-ul l-a 
promis înainte să se vadă cu sacii în căruţă! 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Marian Mina 

*** 
 

Debusolarea populației prin deciziile guvernamentale nu pune capăt pandemiei, ci o accentuează 
 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Asistăm în ultimele săptămâni, mai mult ca oricând până în acest moment, la o avalanșă de anunțuri care mai de care 

mai derutante, dar și mai restrictive, venite din partea factorilor de decizie guvernamentali privind diminuarea ratei de 
îmbolnăviri. Un ministru face un anunț vag despre noile restricții, între două puseuri de chicoteli inexplicabile, în timp ce 
premierul plasează responsabilitatea comunicării noilor limitări de mișcare a populației, fie ea infectată sau nu cu Covid 19, 
oricui altcuiva care ar putea ”încasa” în locul său pierderea de noi procente consistente de popularitate. Iar din această ecuație 
cu mult prea multe necunoscute nu doar pentru elevii chinuiți în fel și chip cu lecțiile online de peste un an de zile, ci și pentru 
populația adultă, ocupată să își poată asigura traiul și proteja sănătatea cât de cât, rezultă un haos și mai dens, marca PNL-
USR-PLUS-UDMR.  

Nota de plată pentru incapacitatea decizională a guvernanților noștri de dreapta o plătește cu vârf și îndesat toată 
populația. Mai întâi prin amenzile care vor fi aplicate cu ”generozitate”, la solicitarea premierului adresată organelor statului 
îndrituite să le acorde, după cum a dezvăluit sindicatul Europol, tuturor celor care încalcă cu bună-știință sau nu orice nouă 
restricție. Apoi de segmentele de populație care sunt angrenate în activități de deservire și care lucrează, în mod normal, în 
ture. Nici elevii nu se bucură de vreo șansă în plus privind revenirea la normalitate, în băncile școlii pentru că Guvernul Cîțu 
continuă cu obstinație să refuze testarea gratuită a lor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar din unitățile de învățământ. 
Probabil că procedează așa din dezinteres total față de populație, și nu pentru că PSD le-a solicitat, încă din martie anul trecut, 
să implementeze testarea drept practică prioritară. Așadar, se prefigurează încă un an pierdut pentru toți școlarii. Numai că 
parcimonia de acum a miniștrilor și a premierului vor avea consecințe dramatice pe termen lung pentru generațiile care, în 
prezent, urmează orice formă de învățământ. De asemenea, refuzul constant de a pune accentul pe prevenție prin testarea 
gratuită a categoriilor expuse la contaminare subliniază mai mult angajarea guvernanților într-o direcție greșită, cea privind 
întărirea”ultimei redute a speranței”, respectiv a ATI, prin sporirea numărului de paturi, în condițiile în care statisticile arată că 
prea puțini bolnavi ajunși acolo mai pleacă pe picioarele lor acasă. Concomitent, de pierdut au și toți cei care își doresc să se 
vaccineze, însă ba platforma dedicată nu este funcțională, ba medicii care vaccinează nu mai sunt disponibili nefiind 
remunerați la timp, ba nu sunt suficiente serurile, ori ”pilele” trebuie să aibă prioritate în fața bolnavilor cronici sau a 
populației vulnerabile. Imaginea dezastrului din România impus nouă, tuturor, cu forța de către dreapta încă de anul trecut este 
completată și de noul episod de claustrare involuntară a populației la domiciliu.  

Dragi colegi, bancurile despre Covid19, care capătă brusc puteri nebănuite seara, după ora 20, și seceră fără niciun pic 
de milă în stânga și în dreapta tot ce mișcă și nu mișcă, respectiv obiectele care devin contagioase, riscă să fie transformate de 
către premierul Cîțu și miniștrii săi într-o realitate absurdă, dar și tragică. Absurdă pentru că ne sunt lezate drepturile la liberă 
circulație, fiind invocat neverosimilul exemplu al drobului de sare care ar putea să cadă, dar care nu cade. Tragică pentru că 
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aplicarea amenzilor doar ca să strângă guvernul bani la buget vulnerabilizează și mai mult populația sărăcită. Șomerii și mai 
numeroși rezultați din închiderea afacerilor pe motiv de pandmie, pensionarii ale căror venituri nu s-au majorat și a căror 
putere de cumpărare a scăzut odată cu creșterea necontrolată a prețurilor, populația activă nesigură de locul de muncă și 
împovărată de diverse datorii la bănci și de lipsa de predictibilitate a integrității fizice sau de garanția accesului la tratamente 
optime ale problemelor de sănătate, fie ele provocate de Covid19 sau nu, nu vor fi niciodată încântați că guvernul vine și-i 
terorizează în plus anunțând amenzi sau obligându-i să se închidă în case, asta în cazul în care le mai au.  

Admit că am respins mereu, până în prezent, teoriile conspirației și ideea că populației i se impun în mod voit și fără o 
bază reală restricțiile la liberă circulație, însă hotărârile luate acum ridică multe semne de întrebare privind legitimitatea acestui 
demers și finalitatea lui reală. Multe dintre necunoscutele numeroase de anul trecut privind modul de răspândire a virusului au 
mai fost clarificate între timp, la fel și lipsa de oportunitate economică a celor două lockdown-uri din martie și aprilie 2020. 
Așadar, mă întreb cum ar trebui să asimilăm noile restricții, ca pe niște dovezi ale disperării și neputinței partidelor de dreapta 
de a guverna în interesul tuturor românilor și pentru protejarea sănătății acestora? Sau poate aceasta este o nouă strategie venită 
din laboratoarele comunicaționale ale executivului prin care se speră să se cosmetizeze deficitul de capital electoral al PNL, 
USR-PLUS, UDMR și să fie oprită orice tentativă de contrareacție a populației? La formularea de răspunsuri pentru aceste 
întrebări de către domnii și doamnele de la putere trebuie avut în vedere faptul că mulți dintre români ajung, din păcate, să 
plătească chiar cu viața lor sau un preț extrem de piperat al unei sănătăți șubrezite și mai tare de trecerea prin agonia provocată 
de infectarea cu Covid 19. Toate dramele rezultate din această pandemie ar putea fi diminuate printr-o testare gratuită și 
susținută a populației, dublată de un proces bine pus la punct de vaccinare.   

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Nu închideți magazinele la ora 18:00! Prelungiți-le programul! 
Nu băgați seara românii în casă, ci mutați pe timpul nopții parte din activitățile de peste zi! 

 

Domnule președinte de ședință! 
Stimați colegi! 
România continuă să fie dată peste cap de noul val al pandemiei. Măsurile luate de Guvernul Cîțu pentru a se limita 

raspândirea virusului nu sunt nici pe departe ceea ce ar trebui pentru ca pandemia să fie ținută sub control. Ba dimpotrivă... 
Putem să înțelegem o parte din măsurile impuse în zonele în care rata incidenței este în continuă creștere, măsuri care 

poate că au darul să încerce limitarea răspândirii virusului. Însă acestea sunt luate parcă de amatori, nu de profesioniști în 
domeniul sănătății.  

Este total absurd să încerci să închizi magazinele la ora 18:00, fără să iei în calcul că acest lucru va duce la o 
aglomerație și mai mare pe parcursul zilei. Încercăm cu toții să înțelegem logica ascunsă a acestei decizii de a pune lacătul pe 
magazine în acest interval orar, fie și la sfârsit de săptămână. Vorbim exact de zilele în care românii se relaxează, în zilele în 
care preferă să iasă la cumpărături alături de familie. Fie că vorbim de magazinele de cartier, fie de marile centre comerciale, 
este de așteptat ca în alte intervale orare ale zilei aglomerația să devină cu adevărat periculoasă. Mult mai înțeleaptă ar fi fost 
prelungirea programului de funcționare cu două ore în plus, însă asta ar fi presupus, bineînțeles, ca românii să încalce o altă 
"genială" soluție: "arestul" la domiciliu la ceas de seară.  

Trebuie să fim lucizi, să privim în jur și să admitem că ne aflăm în plin haos. Rând pe rând, de la sectorul Horeca la 
micii întreprinzători, economia României se sufocă pe zi ce trece. Nu știm cu ce "specialiști" se consultă guvernanții, însă 
deciziile pe care ni le transmit spre luare la cunoștință nu doar că sunt lipsite de profesionalism, însă adeseori par luate la beție.  

Desigur, nimeni nu își asumă răspunderea. "Asumare politică", și cu asta s-a închis subiectul... Cine va răspunde de rata 
mare de infectare în cazul în care cetățenii se vor înghesui în centrele comerciale pentru a nu risca să fie afară după ora 20:00? 
Pentru că încet - încet vom ajunge la o asemenea variantă, iar Paștele ortodox ne va prinde probabil în aceeași stare de 
lockdown precum anul trecut. Este o situație absurdă, pe care Guvernul nu poate să o controleze. Premierul Florin Cîțu va 
trebui să explice clar cum s-a ajuns la aceste măsuri, cine le va gestiona și cine va fi tras la răspundere dacă situația va scăpa de 
sub control. Poporul român nu trebuie să fie băgat în acest malaxor al inconștienței, ci dimpotrivă! Toate aceste decizii trebuie 
luate cu cap, de oameni care chiar știu ce trebuie făcut. Românii nu trebuie folosiți precum cobaii. După ce au dat chix cu 
vaccinarea populației și au bulversat și mai mult lumea, de această dată Guvernul se dovedește incapabil să țină sub control 
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propriile măsuri. Cum poți ține sub control pandemia dacă tu, Guvern, impui măsuri generatoare de haos?! Poate fi ținut sub 
control accesul în marile magazine în aceste condiții!? Greu de crezut! 

Frecvent, soluțiile ce ne sunt impuse sunt atât de proaste, încât contrariul lor devine adevărata soluție. Magazine închise 
la ora 18:00 sau 20:00? Nu, din contra, prelungire de program pentru fluidizare. Închiderea românilor în case de la ora 20:00? 
Nu, din contra, mutarea unor activități lucrative pe timp de noapte, pentru ca aglomerațiile de peste zi să fie evitate. Și așa mai 
departe...  

Deputat 
Marius Eugen Ostaficiuc 

*** 
 

Testarea deficitară din școli și de la nivelul întregii populații a scos la iveală 
tunurile financiare ale Guvernului Cîțu, exact ca pe vremea Guvernului Orban! 

 
Stimate colege, stimați colegi,  
Deși sunt la putere, liberalii alături de colegii lor de la USR-PLUS și UDMR continuă să se văicărească de nivelul 

scăzut al testării din România. În loc să ia măsuri pentru creșterea ratei de testare, Ministrul Educației constată că „ceva nu 
merge” cu testarea din școli, iar secretarul de stat din Ministerul Sănătății face apeluri la cadrele didactice și medicale din școli. 
Incompetența guvernanților este singurul motiv pentru care testarea e scăzută în școli și la nivelul întregii populații. 

Până la redeschiderea școlilor, nici Ministerul Educației, nici Ministerul Sănătății nu a întreprins nicio măsură concretă 
pentru organizarea testării în școli și pentru informarea părinților, elevilor și profesorilor, în această privință. 

Incapacitatea guvernărilor Orban și Cîțu de a înțelege cu adevărat pandemia este singura cauză pentru care nivelul de 
testare este atât de scăzut în școli și la nivelul populației în general. Dacă ar fi analizat și pregătit din timp folosirea testelor 
rapide în vederea redeschiderii școlilor ar fi constatat că există o reținere din partea elevilor pentru testele care au la bază 
probele prelevate din nas și din gât, iar Ministerul ar fi putut cumpăra teste rapide pe baza probelor din salivă. 

Ceea ce organizase fostul primar general Gabriela Firea la nivelul Capitalei, ar fi trebuit multiplicat la nivel național, iar 
astăzi am fi avut mult mai multe teste pe zi realizate și implicit mai multe cazuri pozitive izolate. Acum cei care au contestat 
din motive electorale și politice acele măsuri au ajuns să se plângă neputincioși că nu se testează suficient de mult. 

În același timp, Ministerul Sănătății ne anunță că vrea să introducă testarea în criteriile pentru instituirea carantinei, ceea 
ce arată că până acum din cauza testării insuficiente au fost amplificate riscurile de sănătate publică. Dacă ar fi testat cum 
trebuie, iar măsurile corecte s-ar fi luat din timp nu s-ar fi ajuns la epuizarea locurilor de la ATI, iar viața oamenilor nu ar fi 
fost pusă în pericol. 

Fără să vrea ministrul Educație a recunoscut indirect tunul dat cu testele pentru elevi și vacanța de primăvară forțată și 
prelungită. Coaliția Austerității a reluat practicile guvernării Orban și a achiziționat peste un milion de teste COVID - 19, 
invazive, de la firmele agreate, în condițiile în care doar 18% dintre unitățile de învățământ aveau cabinete medicale și 
personal medical care putea administra acest tip de teste. Astfel că, s-au folosit doar 1,6% dintre testele plătite din banii 
românilor cu milioane de lei. 

Guvernul Cîțu a avut nevoie de 6 săptămâni ca să constate problema pe care tot ei au creat-o, iar soluția nu a fost 
tragerea la răspundere a celor vinovați și recuperarea prejudiciului, ci doar anunțul privind pregătirea unei noi achiziții de alte 
multe milioane de lei. De data aceasta ministerul Educației ne spune că vor fi achiziționate teste non-invazive, care se pot chiar 
și autoadministra. 

Faptul că doar 1% din testele COVID pentru elevi și profesori au fost utilizate, înainte de reînchiderea mascată a 
școlilor, printr-o vacanță prelungită, ilustrează clar cât de mare este haosul și cât de anapoda și inadecvate sunt măsurile 
guvernanților! 

De fapt, asistăm la un nou episod, din lungul șir al lipsei de asumare și a răfuieli politice, prin care PNL+USR-PLUS și 
UDMR și-au bătut joc de dreptul la educație al unei întregi generații de elevi. Încearcă să repare o prostie, cu o altă prostie: 
vacanța prelungită care produce o ruptură în procesul educațional! 

În această situație, părinții degeaba cer reevaluarea deciziei, pentru a salva ce se mai poate din educația copiilor. 
Preocupați de propriile Congrese și de buzunarele firmelor de casă, guvernanții nu-i bagă în seamă.  

În Educație, la fel ca și în alte sectoare, în loc să își facă treaba de guvernanți, să testeze, să ia măsuri de siguranță, să 
prevină, să informeze, Coaliția Austerității Naționale închide tot! Așa e mai comod pentru ei, iar apoi dau vina tot pe cetățeni 
și pe destin că părinții au refuzat testele care iau probe din nas și din gât! Dar cine i-a oprit să ia teste care iau probe din salivă? 
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Că nu a fost personal medical! Dar cine i-a oprit ca în ianuarie să pregătească personalul și procedurile de testare în școli, așa 
cum au făcut celelalte state din Uniunea Europeană? 

Ei sunt singurii vinovați! În loc de „România educată” ne servesc „România fără Educație și fără sănătate pentru copiii 
noștri! 

Vă mulțumesc.               Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
 

Agricultura românească împinsă în faliment 
Stimați colegi,  
De la o zi la alta, cu guvernarea de dreapta dezastrul se amplifică!  
Coaliția aflată la putere prin voința președintelui și în ciuda votului românilor își explică incompetența arătând mereu 

spre PSD, uitând că:  
PSD a dus agricultura în U.E. pe locul 1 la producția de porumb și la producția de floarea soarelui, pe locul 2 la 

producția de soia și pe locul 3 la producția de cereale. 
A acordat subvențiile la timp și integral, a înființat creditul de dezvoltare cu garanții de stat de 80% pentru susținerea 

produselor agricole deficitare, a sprijinit programul ”Tomate românești”, a investit în dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii de irigații, arealizat și finanțat sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor. 

Ce face guvernarea dreptei unite?  
Împinge premeditat în faliment agricultura românească prin decizii de-a dreptul criminale: închiderea piețelor 

producătorilor români, eliminarea programului de susținere a culturilor de tomate, ignorarea efectelor devastatoare ale 
calamităților. 

Favorizează înstrăinarea terenurilor agricole din România, în condițiile în care o treime din terenul agricol este deja 
cumpărat de străini. Practic anulează efectele benefice ale legii adoptate de PSD care sprijină fermierii români și păstrează o 
parte importantă din terenul agricol din România.  

Îngroapă România în datorii, dar nu pentru acordarea despăgubirilor pentru calamități, și nici pentru subvenții pe care 
deja le-a înjumătățit.  

Refuzul Guvernului Cîţu de a acorda despăgubirile pentru calamităţile agricole îi aruncă direct în faliment pe 
majoritatea fermierilor din România. Nimic nu poate justifica refuzul actualului Guvern de a plăti despăgubirile respective. 
Guvernul Cîţu, de-o manieră absolut ticăloasă, refuză să-i susţină pe fermierii români, dar asigură o piaţă de vânzare şi implicit 
sprijin agricultorilor din alte ţări. 

Consecința guvernării de dreapta este că România deja plătește pe importuri alimentare de 5 ori mai mult decât 
încasează pe exporturi de produse agricole.  

Guvernanți de dreapta, e timpul ca după 1 an si 5 luni de guvernare să fiți responsabili şi să vă aplecați spre aşteptările 
oamenilor și nevoile societăţii şi să administrați competent această țară, pentru evitarea unei catastrofe economice ! 
Agricultura este o cale și o șansă pentru dezvoltarea economică a României, dacă nu sunteți capabili să o gestionați, dați-vă 
demisia! 

Deputat, 
Florin Piper-Savu 

*** 
 

Copiii noștri cea mai noua povară,cel mai nou inamic identificat de guvern 
 

Guvernul instigării la ură si al vrajbei a avut mereu o categorie socială asupra căreia a asmuțit populația, pentru a putea 
încalca nestingherit legislația in vigoare. 

Intâi asupra pensionarilor profitând astfel să incalce legea și sa nu le coreleze pensiile conform cu aceasta. Apoi asupra 
părinților cu copii minori carora nu le-a acordat alocațiile conform legii.Au venit la rând bugetarii care erau “povara ” pe 
bugetul national si profitând de valul de antipatie creat a trecut la înghețări salariale si tăieri de drepturi. Au urmat studenții 
care prin gratuitatea pe transport căpușau bugetul șî au rămas fără ea.  

Există vreo categorie socială care să fi scăpat din vizorul actualei guvernari a urii? Sau intrebarea corectă ar fi: Această 
guvernare urăște poporul în integralitatea lui? 
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Cel mai nou inamic al guvernului sunt preșcolarii. 
Codul fiscal a fost modificat în toamna anului trecut prin Legea 239/2020,   care introducea o facilitate pentru părinţii 

angajaţi din cadrul companiilor, aceea de a primi 1.500 de lei pentru fiecare copil înscris într-o formă de învăţământ timpurie. 
Totodată, prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sumele plătite de 
angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor au fost excluse din baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii. 

Luna trecută, la trei luni de la intrarea în vigoare a acestei modificări, nici angajaţii şi nici angajatorii marilor companii 
nu cunoșteau detalii despre punerea în practică a acestei facilităţi prevăzute de lege, întrucât nu au fost publicate norme sau 
proceduri de aplicare. 

Și când legea era foarte aproape să fie pusă în practică, Ministerul Finanțelor vine acum cu o veste tristă: părinții nu vor 
mai primi ajutorul de grădiniță de 1500 de lei. Conform unui proiect publicat pe site-ul instituției, se renunță la această 
facilitate, cel puțin anul acesta. 

Este cazul să ne punem întrebarea dacă actualul guvern are ceva cu copiii preșcolari,cărora nu le mai dă când e de dat, 
dar le ia cât de mult poate?!  

Le-a luat în anul trecut dreptul la educație și socializare prin lockdown prelungit asupra lor, mai mult decât asupra 
oricărei alte categorii. Grădinițele închise apoi trecute în nocivul mediu online, locurile de joacă închise la nesfârșit, în situația 
în care terasele și „păcănelele” erau deschise. 

Acum se schimbă formularea, dar măsura e aceeași. Nu se întrerup cursurile unităților preșcolare, dar se va prelungi 
neașteptat de mult vacanța.Putin peste o lună, după cum anunța Ministrul Educației într-o luare de cuvânt, din data de 2 aprilie 
până în data de 4 mai 2021. 

Lovitură cu dublu impact.Copiii care abia au redeprins obișnuința de a fi în colectiv, de a învața într-un cadru organizat 
,cu metode didactice vor ieși din acest ritm,vor uita deprinderi și cunostințele acumulate. Părinții puși din nou în situația de a 
intra în rolul de educator, după programul de lucru, încercând să mențină vii în memoria copilului noțiunile abia împrospătate 
sau nou învățate. 

Niciun stat nu a ținut blocat sistemul de învățământ cum a făcut statul român. 
Acest guvern nu dă șanse acestei generații de a se dezvolta armonios și normal și îi neagă dreptul constituțional la 

educație! 
Deputat 

Viorica Sandu 
*** 

Despre eșecul uriaș al Guvernului Dreptei în sprijinirea IMM-urilor 
și a industriei HORECA în contextul pandemiei 

 
Stimați membri ai Parlamentului României, / dragi colegi, 
Recent majoritatea din Senat care susține Coaliția Austerității a respins moțiunea simplă depusă de PSD împotriva 

ministrului Economiei, Claudiu Năsui. A fost o mare greșeală pentru că menținerea acestei persoane în fruntea Ministerului 
Economiei înseamnă faliment sigur pentru economia națională.  

De aceea cred că acest subiect ar trebui să fie dezbătut și la nivelul Camerei Deputaților. Mă adresez deci în primul rând 
deputaților din arcul guvernamental pentru că ei, prin susținerea pe care o acordă guvernului sau cel puțin ministrului 
Economiei, vor fi direct responsabili de ruinarea firmelor românești. 

Probabil că știți deja că peste 90% dintre întreprinderile mici și mijlocii din România sunt firme cu capital românesc. 
Deci dacă un ministru responsabil al Economiei și-ar propune să susțină capitalul românesc, prima sa preocupare ar trebui să 
fie aceea de a susține IMM-urile din România.  

Vă reamintesc că PSD a luat multe măsuri care au ajutat enorm acest sector. Noi am lansat programul Star-up Nation, 
care a conduse la înființarea a zeci de mii de noi companii și locuri de muncă. Tot noi am introdus impozitul de doar 1% pe 
veniturile IMM-urilor cu o cifră de afaceri de maxim 1 milion de euro. De asemenea au fost introduse multe programe pentru 
susținerea exporturilor și pentru accesul la tehnologie al IMM-urilor. Din păcate, toate aceste inițiative au fost oprite după 
plecarea PSD de la Guvernare, iar lipsa oricărui sprijin susținut a IMM-urilor în fața pandemiei a lovit puternic acest sector. Vă 
reamintesc doar blocajele și procedurile extrem de greoaie din IMM Invest, dar și închiderea sectorului HORECA fără nici 
măsură concretă de sprijin.  

La finalul anului trecut guvernul a promis companiilor din HORECA un sprijin care va fi acordat în cursul anului 2021. 
A trecut timpul, cei care au promis au evitat un eșec electoral și mai mare decât cel pe care l-au înregistrat în alegerile din 6 
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decembrie 2020. Dar acum, când a venit timpul să-și onoreze promisiunea, cei din Guvern au întins de la 1 an la 2 ani perioada 
în care trebuiau să acorde sprijinul promis agenților economici din HORECA. Adică în acest an le dau mai puțin decât 
anunțaseră, iar la anul cine știe cum o mai sucesc iarăși, pentru că nimeni nu se mai poate baze pe ce spun actualii membri ai 
Cabinetului. 

De la începutul anului, IMM-urile și în special industria HORECA au primit o serie de lovituri inexplicabile din partea 
acestui Guvern.  

Măsura 3 granturi pentru investiții a fost blocată din cauza fraudei din sistemul informatic care s-a produs chiar sub 
ochii ministrului Năsui.  

În ce privește Măsura 2, granturi pentru capital de lucru, destinate IMM-urilor viteza de lucru a Ministerului Economiei 
echivalează cu un blocaj în toată regula. Doar două din cele 13.500 de contracte au fost semnate într-o săptămână. Deci 
aprobarea în acest ritm a tuturor contractelor depuse ar dura nu mai puțin de 130 de ani.  

Cei de la USR-PLUS și-au făcut campanie peste tot că dacă vor veni ei la guvernare vor da de pământ cu birocrația. În 
realitate este exact pe dos. Vă dau doar un exemplu. Pentru a obține semnarea contractului în Măsura 2, un restaurant care 
emite de regulă cam 200 de facturi pe lună ar trebui să completeze pentru fiecare dintre ele între 30 și 50 de câmpuri. Deci 
pentru o singură lună ar trebui să scrie 10.000 de câmpuri în sistem. Asta e așa-zisa debirocratizare a USR-PLUS 

Mai departe, din bugetul propus de Guvern lipsește 1 miliard de lei din suma necesară susținerii programului Start-Up 
Nation, ceea ce echivalează cu o condamnare la moarte a acestui program. Au fost blocate toate programele pentru start-up-uri 
începute în 2020, cea mai notabilă blocare fiind la Programul Star-Tech-Innovation. 

Așa cum spuneam, sprijinul promis pentru operatorii din industria Horeca a fost amânat pe doi ani. Iar lovitura de grație 
dată acestui sector a fost chiar anularea voucherelor de vacanță care reprezentau ultimul fir de pai de care sperau să se agațe 
firmele din acest domeniu pentru a supraviețui. 

Sectorul HORECA nu doar că nu a fost sprijinit, dar mai acum este și amenințat de Guvern că dacă nu respectă măsurile 
privind pandemia i se va suspenda cu totul activitatea comercială. Eu vreau să-i avertizez pe cei din Guvern că dreptul de a 
desfășura activități economice este garantat de Constituție. Deci orice restrângere a acestui drept nu se poate face decât 
temporar și decât prin lege votată în Parlament, adică nu prin Ordonanță de Urgență. Iar suspendarea activității comerciale nu 
este inclusă în Legea stării de alertă. Deci dacă vor închide aceste firme pe te miri ce motive, vor comite un abuz 
constituțional.  

În încheierea vreau să fac un apel și să transmit un sfat către parlamentarii din arcul guvernamental. Nu mai tolerați 
această politică dezastruoasă a Guvernului pe care îl susțineți. Aveți posibilitatea să cereți în cadrul partidelor dumneavoastră 
schimbarea miniștrilor neperformanți, care pur și simplu ruinează economia națională. Și vă dau sfatul să priviți puțin în 
istorie, ce s-a mai întâmplat cu alte partide de pe dreapta, atunci când și-au bătut joc de economie: PNȚCD și PDL sunt două 
exemple edificatoare. Niciunul dintre ele nu a mai avut șanse de a intra în Parlament prin forțe proprii. Aveți grijă să nu 
ajungeți la același rezultat! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

Domnilor guvernanți ce aveți de gând cu România? Economia se zbate în agonie, agricultura este în colaps, în timp ce 
românii cu salarii tot mai mici cumpără produse aduse din străinătate, tot mai scumpe 

 
De un an de zile vă lăudați cu buna gestionare a pandemiei, deși fix acum un an aveați un singur scop – alegerile 

anticipate, iar ferventul agent electoral PNL-ist, Iohannis, ne liniștea că este doar ”o gripă”. O gripă, care domnilor guvernanți, 
a îngenuchiat întreg mapamondul, o gripă pe care voi aici în România ați folosit-o pentru a dezvolta afaceri proprii bine 
ascunse în spatele situației de urgență existentă. Pe scurt, după un an de pandemie, vă puteți lăuda cu eșecul lamentabil al 
protejării populației, cu mai puține paturi la ATI, cu peste 900.000 de infectări și aproape 22.500 de oameni care au pierit. Nu 
ați testat, nu ați investit în sistemul de sănătate, nu ați oferit susținere populației, nu ați găsit mecanisme de protejare a 
generatorilor de venituri pentru economie și bunăstare pentru populație – firmele private. 

Sunteți direct răspunzători de accentuata degradare a economiei, iar dumneavoastră, domnule ministru Năsui, ați reușit 
performanța de a compromite programele esențiale de sprijinire a antreprenorilor – măsura 3, HoReCa și  Start-up Nation, ați 
blocat investițiile, dar lucrați intens pentru a pregăti vânzarea pe nimic a activelor naționale valoroase. Ce aveți să le spuneți 
celor 27.000 de aplicanți care au cheltuit bani degeaba, iar acum au aflat că totul se reia de la zero?  
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Tot dumneavoastră domnule ministru ați mai stabilit un record, unul dureros pentru antreprenorii care chiar au crezut că 
guvernul dumneavoastră, intitulat de dreapta, va veni cu măsuri concrete de sprijin pentru IMM-uri și investitori. Ați reușit ca 
în 14 zile să semnați doar 2 contracte pe Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru destinat IMM-urilor. Ce aveți să le 
spuneți domnule ministru celor 13.500 de mici afaceriști care așteaptă? Lor când o să vă faceți timp să le semnați contractele? 
Se va întâmpla în secolul acesta? 

Ce aveți domnilor guvernanți cu producătorii români? Cum ați susținut în acest an firmele din România care produc 
măști și dezinfectanți? Ce sprijin le-ați oferit? De unde cumpărați domnilor guvernanți măști pentru români? De la firmele 
locale, cele care plătesc salarii românilor și taxe și impozite statului român sau din străinătate? De ce nu cumpărați din 
România, de ce nu îi susțineți pe români și economia noastră?   

Domnilor guvernanți cum dezvoltați dumneavoastră România? Pe criterii politice și pe interese economice directe? Ați 
împărțit banii la rectificările bugetare nu după nevoile reale, ci pe bază de culoare politică. Au chemat prefecții la ordin 
primarii voștri și i-au pus să facă o cerere și gata, Guvernul a și alocat banii direct către primarii PNL, USR și UDMR, fără 
fundamentare, fără analiza necesității și oportunității, fără nimic, direct către primarii care degrabă au și făcut contracte cu 
firme prietene tot cu partidul care le-a virat banii. Ați reușit cu chiu cu vai să plătiți facturile aferente lunii noiembrie 2020 
pentru lucrările executate prin PNDL II, abia în luna martie a acestui an.  

Sunteți de o incompetență dovedită clar prin însăilarea în bătaie de joc a Planului Național de Redresare și Reziliență pe 
care Comisia Europeană l-a respins de mai multe ori, pe care vi l-a criticat chiar și comisarul european propus de voi, de PNL, 
Adina Vălean. Și din păcate de suferit de pe urma prostiei și dezinteresului vostru are de suferit țara și noi toți românii care nu 
vom putea beneficia de acest mecanism de relansare economică. A început deja 2021 și ghidurile pentru accesarea fondurilor 
europene pentru perioada 2021 – 2027 sunt pierdute undeva între incompetența și dezinteresul vostru, iar autoritățile locale 
sunt în situația bizară de a pregăti proiecte fără să știe nici măcar care sunt axele prioritare de finanțare. 

Ați reușit îngroparea agriculturii de la marii fermieri până la micii țărani. Le-ați închis piețele producătorilor români, ați 
eliminat programul de susținere a culturilor de tomate, atât de benefic legumicultorilor români, sunteți singurul guvern care a 
ignorat efectele devastatoare ale calamităților, ale secetei prelungite care a măcinat vara trecută culturile agricole, vreți să 
limitați chiar și numărul porcilor crescuți de țăranii români în gospodăriile lor.  

Ați îngropat întreg sectorul HoReCa. Și ca să fiți siguri că micii întreprinzători din sector vor fi complet distruși, ați 
eliminat și tichetele de vacanță, cele care au susținut în ultimii ani turismul național. 

Care este misiunea dumneavoastră, domilor guvernanți și cine vă coordonează în acțiunile dumneavoastră de distrugere 
a economiei și agriculturii naționale? Domnilor care guvernați această țară, sunteți actori penibili într-un scenariu devastator 
pentru concetățenii noștri, pe care îl jucați prost și fără pic de responsabilitate de un an de zile. Pentru românii care au murit 
netratați prin spitale blocate de Covid sau acasă fără să îi primească nimeni să se trateze, pentru firmele distruse, afacerile 
închise și șomerii care subzistă cu greu în România cine răspunde? Sunteți răspunzători pentru deazastrul acestei țări, pentru 
generația de copii pierdută în online, pentru scăderea natalității determinată de frica zilei de mâine, pentru viitorul distrus al 
acestui popor!  

Deputat 
Paul Stancu 

*** 
Nu veniți cu bani de acasă pentru agricultură! 

Veniți cu oameni competenți să conducă Ministerul Agriculturii! 
 
Rolul agriculturii din fiecare țară se știe și se presupune că îl cunosc și ceidin coaliția PNL-USR-Plus-UDMR, la fel 

cum cunosc și ponderea suprafețelor agricole din România din moment ce doresc să elimine condițiile dure de vânzare ale 
terenurilor agricole către străini.  

Din păcate, pentru facilitarea vânzării țării, bucată cu bucată, se urmărește falimentarea fermierilor. Este singura 
explicație plauzibilă pe care o putem avea după deciziile luate și comunicate de ministrul agriculturii, Adrian Oros.  

În timp ce mâinile muncite ale țăranului român sunt legate și pământul țării crapă din pricina secetei, Guvernul Cîțu 
aruncă totul în faliment și vinde!  

Guvernul Cîțu și ministrul PNL al agriculturii, au uitat că înaintașii noștri au pierit în războaie pentru fiecare palmă de 
pământ a acestei țări și nu sunt capabili să ia exemple de la restul țărilor europene care pun mare accent pe agricultură și apără 
interesele naționale.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2021  
Săptămâna 29 martie – 2 aprilie 2021  

 

 

60 
 

Ministrul Oros, și-a exprimat neputința de a veni cu bani de acasă. O afirmație plină de sfidare. Știm că afacerile vă 
prosperă! Dar, agricultura nu se poate susține cu banii de buzunar și, prin afirmații de gen, doar ne demonstrați că niciodată nu 
vă veți putea organiza și comporta ca buni profesioniști. Mai ales când scopul principal e să falimentezi și să vinzi! 

Înființezi, nu desființezi! Acorzi subvenții, nu le tai! Susții fermierii, nu le pui condiții! Încurajezi consumul produselor 
românești, nu crești importurile și de 5 ori la produse și dai la export mâna de lucru. Nu suspenzi sau prorogi termene la legi 
sau diminuezi și cu 50% Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) pentru sectorul vegetal și zootehnic! Achiți la timp restanțele 
pentru acciza la motorină!  Așa se susține agricultura României! 

Pământul românesc va fi irigat cu lacrimile fermierilor care nu au primit despăgubirile pentru culturile din primăvara 
anului trecut afectate de secetă, pentru că actualul ministru a uitat complet de sistemul de irigații. 

Pământul românesc va sângera când terenurile agricole se vor putea vinde străinilor, din nou. 
Satul românesc va rămâne pustiu pentru că actualul guvern trimite românii să lucreze pământul străinilor.  
Mâinile muncite ale țăranului român sunt legate și hrana sănătoasă o mănâncă străinii. 
Pentru abandonarea agricultorilor, din dorința de a falimenta agricultura, nu poate exista vreo scuză. Nici criza nu e o 

scuză, nici pandemia. 
Spuneați că PSD vinde Ardealul, o minciună ordinară! Din păcate, ministrul Adrian Oros și 61 de deputați și senatori 

din coaliție vor să vândă România și nu este o minciună. Este un fapt real că, în loc să apărați interesele economice ale 
României, vreți să o vindeți bucată cu bucată! 

Întâmplător sau nu, de fiecare dată când ați fost la cârma țării ați distrus fondul funciar și au „dispărut” păduri și 
terenuri. Renunțați să serviți interesele altora! Acordați bani pentru fermieri! Susțineți agricultura!  

Glasul pământului e cel mai puternic și ar trebui să-și găsească ecou în demersuri inițiate cu scopul de a salva 
agricultura și fermierii din România!   

Deputat 
Ilie Toma 

*** 
 

Vă (mai) pasă? Discriminarea copiilor și tinerilor care fac sport, încă o lovitură adusă viitorului 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
„I-am văzut pe băieții pe care îi antrenez oprindu-se și pierzând motivația...Băieții de 15 ani, care au fost întotdeauna 

prezenți la antrenamente înainte de pandemie, renunță acum la sport pentru că nu mai au obiective...băieții care ar dori să 
participe la antrenamentele de după-amiază, dar care nu pot face acest lucru, deoarece lecțiile de la școală au fost mutate în 
același timp online. Lor li s-a refuzat posibilitatea de a socializa cu prietenii și colegii de clasă înainte de a închide școala și 
acum li se refuză singurul mod prin care își pot dezvălui frustrarea într-un mod controlat și constructiv. Își petrec zilele în 
interior pentru că, să recunoaștem, copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani nu merg să alerge dacă trebuie să o facă 
individual, stând în fața computerului sau întinși pe pat. 

Am trăit pentru sport toata viata mea și am luptat întotdeauna cu stilul de viață sedentar al tinerilor și cu dispersia în 
mediul școlar și sportiv. Știți cât de greu este acum să-ți vezi copiii renunțând fără să poți face nimic?” 

Aceasta, stimați colegi, este doar o parte din mărturia absolut cutremurătoare a unui fost sportiv de performanță, actual 
antrenor. 

Stând și citind-o, am descoperit în ea gândurile și trăirile tuturor celor care reprezintă sportul din România. Cei care, an 
după an, și-au dedicat tot ce au avut mai bun în ei pentru promovarea sportului. Indiferent de tipul sau nivelul său de 
adresabilitate. Pentru că sportul, pe lângă beneficiile sale evidente, face parte din acele activități umane care mai are un 
beneficiu. Unul pe cât de minunat, pe atât de rar. Ne reunește și ne unește, în ciuda oricăror diferențe, pentru cele mai înalte și 
constructive principii ale ființei umane! 

Din păcate, pe lângă problemele cu care sportul românesc se confruntă, modul de gestionare a pandemiei a adus cu sine 
o disoluție profundă ale cărei urmări vor avea efecte pe generații întregi.  

Lipsa de măsuri adaptate nevoilor specifice ale tinerilor care se antrenează în diverse tipuri și niveluri sportive, 
restricționarea accesului la antrenamente a copiilor și tinerilor care nu sunt înscriși în campionate sportive de interes național 
sau nu practică un sport recunoscut, precum și desființarea masivă a cluburilor sportive private, cele pregăteau copiii pentru 
sportul de performanță și care îndeplineau multe dintre funcțiile și rolurile pe care statul este responsabil să le asigure, dar care, 
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dovadă, sunt complet trecute cu vederea, au adus tânăra generație într-o stare de completă frustrare, demotivație și abulie nu 
doar în ceea ce privește practicarea unui sport. Ci în tot ceea ce privește. 

Munca de ani de zile și eforturile, cele mai multe dintre ele, cu mari sacrificii, a tinerilor sportivi și a antrenorilor lor a 
dispărut peste noapte.  

Și, ca și cum nu ar fi fost suficientă lipsa măsurilor eficiente pentru protejarea și încurajarea acestui sector în perioada 
pandemică, măsurile luate nu doar că sunt discriminatorii, ci absolut distructive. Oare, după ce criteriu și după ce logică, 
domnilor guvernanți, ațiîmpărțit pe categorii copiii și tinerii noștri sportivi, răpindu-le celor pe care îi considerați 
„neimportanți” orice șansă de a se dezvolta?! 

De ce copiii și tinerii noștri nu mai au dreptul de a se antrena, indiferent de tipul și nivelul sportiv?! De ce îi 
marginalizați?! 

Pe bună dreptate, antrenorii și tinerii se întreabă: Există sportivi din categoria A și categoria Z?! 
Cum poți să le oferi motivația de care au nevoie, speranță, încredere dacă le-ai răpit posibilitatea de a se antrena? 
Cum poți să cultivi toate principiile sportului, dacă împarți copiii și tinerii?! 
De ce un tânăr sau un copil care a ales un sport nerecunoscut sau nu îndeplinește încă vârsta pentru a se înscrie într-o 

categorie de interes național nu are aceleași drepturi de a practica sport ca și cei care pot continua să se antreneze ca până 
acum?! 

Doamnelor și domnilor, 
Sintagma „tânăra generație și sportul contează” trebuie să depășească stadiul declarativ. Sunt lucruri care se pot 

remedia, însă mai sunt altele care, odată afectate, nu mai există cale de întoarcere. Iar unul dintre ele privește starea mentală și 
emoțională a unui copil sau tânăr marginalizat, căruia i se refuză pur și simplu dreptul de a practica o activitate care îl dezvoltă 
din toate punctele de vedere. Acesta nu este un subiect pe care să îl trecem la.... „și altele”. Nu este un subiect pe care să îl 
ascundem. Trebuie să găsim soluții acum până nu va fi prea târziu și tot ce vom mai vedea în ochii copiilor și tinerilor noștri va 
fi debusolare, dezamăgire și durere. 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Activitatea diplomatică a acestui cetățean american cu gândire leninistă ar rusina si cel mai aprig cominternist din 

perioada cea mai dură a ocupației ruse din România.  
Acest cadru cu apucături sovietice crede că dând din mâini poate dirija poporul român reprezentat in Parlamentul 

României prin vot liber, vot liber, tovarișici, Daviz Muniz, dacă înțelegeți acest termen.  
Ca un vătaf veritabil, nici o instituție nu îi convine, Parlamentul României, CSM, niște glume proaste pentru acest 

diplomat care reprezintă rușinos cea mai mare democrație a lumii.  
Tovarășe, oprește-te!  
Am tras, am suferit aproape jumătate de secol cu oameni ca dumneata, care au venit aici să ne impună ce e, corect, 

progres și ce mesaj greșit" dă o instituție incomodă, v-am înțeles foarte bine și vă sfătuim, ca popor, să vă mai vedeți de 
treburile dumneavoastră tovărășești! 

Vă multumesc!                Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

Ministerul Sănătății are nevoie de un profesionist 
 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Este de înțeles modul în care mulți dintre dumneavoastră alegeți să vă susțineți un coleg, ministru în Guvernul 

României. Dar cred că această susținere ar trebui să fie condiționată și dublată, dincolo de apartenența politică, de dovada 
profesionalismului și de integritatea persoanei respective. 

Din acest punct de vedere, ministrul Sănătății, domnul Vlad Voiculescu, este dovada vie a cum nu trebuie să se petreacă 
numirile în funcții de demnitate publică. Fuga de răspundere a ministrului Sănătății, lipsa de performanță, refuzul de a-și 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2021  
Săptămâna 29 martie – 2 aprilie 2021  

 

 

62 
 

asuma măsuri și explicații necesare, precum și scandalul declarațiilor dintre dânsul și premierul Cîțu vulnerabilizează sistemul 
de sănătate din România, într-un moment cum nu se poate mai nepotrivit. 

Exact în această perioadă în care este nevoie de competență, de spirit organizatoric și de curaj pentru asumarea unor 
decizii, asistăm la declarațiile unui înalt oficial al statului nostru, prin care acesta ne anunță că el nu știe ce se întâmplă prin 
ministerul pe care îl conduce, că el nu semnează pentru că și-a delegat toate atribuțiile și, prin urmare, el nu răspunde pentru 
nimic. 

Iar în timp ce domnul Vlad Voiculescu consideră că funcția pe care o are este doar reprezentativă și se face că uită că 
este membru al puterii executive a statului român, dumneavoastră, cei care îl susțineți pe ministrul Sănătății, vă prefaceți uimiți 
și indignați că avem mai puțin cu 1.000 de locuri la ATI față de anul trecut, că spitalele sunt supraaglomerate, că avem spitale 
modulare Covid în interiorul cărora temperatura este de 14 grade Celsius și plouă, sau că epidemia se extinde și se iau în calcul 
noi măsuri restrictive. Vă prefaceți că habar nu ați avut că medicii din centrele de vaccinare nu au fost plătiți sau că ar fi existat 
o rețea paralelă de vaccinare și susțineți, în continuare, persoana Vlad Voiculescu. Pentru că, altminteri, profesionistul Vlad 
Voiculescu nu există, pentru a putea fi susținut. 

Domnul Vlad Voiculescu a greșit de prea multe ori, în chestiuni extrem de importante, și nu mai are resurse nici de 
legitimitate, nici de încredere pentru a mai ocupa această funcție. Iată de ce PSD nu poate susține un asemenea ministru al 
Sănătății și solicită demiterea sa! 

Vă mulțumesc!                Deputat 
Weber Mihai 

*** 
 

 Întrebări 
 
Adresată domnului Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 

Situația Acordului dintre România și Republica Moldova 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Republica Moldova a reprezentat un deziderat al politicii externe a României cel puțin în ultimii 30 de ani. Eforturile de 

a canaliza viitorul fraților de peste Prut spre un parcurs european s-a conturat acum 10 ani prin elaborarea unui Acord între 
Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică şi financiară în 
baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova. 
Reiterând angajamentul României privind sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova, în conformitate cu 
Parteneriatul Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, guvernările social-democrate au accelerat sprijinul 
financiar prin cele 5 protocoale adiționale finanțând modernizarea a sute de gradinițe în Republica Moldova, donând zeci de 
microbuze școlare și susținând mari proiecte de infrastructură strategică. Acest efort nu trebuie să se oprească aici! Având în 
vedere aceste aspecte vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  

1.Care este stadiul la zi al Acordului dintre România și Republica Moldova?  
2. Ce obiective de investiții au fost finanțate în perioada decembrie 2019 – martie 2021 prin Acord?  
3. Care este valoare investițiilor în Republica Moldova prin intermediul Acordului?  
4. Ce măsuri au fost intreprinse pentru prelungirea actualului Acord?  
5. Care sunt actualele domenii de cooperare?  
6. Au fost realizate donații de materiale sanitare sau vaccinuri către Republica Moldova prin prezentul Acord?  
7. A fost creat un mecanism pentru eficientizarea, transparentizarea și consolidarea investițiilor Guvernului României în 

Republica Moldova?  
8. Câte grupuri de lucru au fost organziate în anul 2020 în vederea eficientizării și prelungirii Acordului? 9. Relația cu 

Republica Moldova a reprezentat sau nu o prioritate în mandatul dumneavoastră?  
Vă rog sa trimiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.  
Deputat 

Virgil Alin Chirilă 
*** 
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Adresată domnului Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Reducerea riscurilor de îmbolnăviri și decese cauzate de consumul de droguri 
 

Stimate domnule ministru,  
Conform Constituţiei, dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea 

sănătăţii publice. Consumul de droguri este o problemă gravă din punct de vedere social și necesită măsuri de combatere, atât 
din punct de vedere judiciar, cât și medical.   

La nivelul Agenției Naționale Antidrog nu au fost stabilite tarife și condiții în care structurile din cadrul acesteia să 
poată încasa contravaloarea serviciilor și a cheltuielilor ocazionate de participarea la programe psihologice și sociale, 
considerându-se că stabilirea tarifelor ar fi în contradicţie cu rolul Agenţiei şi atribuţiile de a oferi servicii sociale integrate, 
inclusiv programe psihologice și sociale pentru toate persoanele care se adresează instituţiei, conform principiilor egalităţii de 
şanse, nediscriminării, confidențialității și echităţii. Astfel, de la înfiinţare până în prezent, ANA nu a realizat venituri 
extrabugetare.  

Pe de altă parte, serviciile medicale specifice furnizate prin intermediul Agenţiei Naţionale Antidrog în vederea tratării 
persoanelor consumatoare de droguri nu sunt decontate de către casele de asigurări din România. Conform articolului 23 din 
Legea nr. 143/2000, „Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluării consumatorului și de derularea programelor psihologice și 
sociale sunt suportate de la bugetul de stat prin bugetul Agenției Naționale Antidrog și, în funcție de posibilitățile materiale, de 
către persoana în cauză, de familie sau de un organism privat, în condițiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului 
Afacerilor Interne, al ministrului Sănătății și al ministrului Finanțelor Publice”.  

Vă întreb respectuos, domnule Ministru:  
1. Cum urmăreşte Ministerul Sănătăţii protejarea stării de sănătate a populaţiei, în special a adolescenţilor şi adulţilor, 

prin reducerea riscurilor de îmbolnăviri și decese cauzate de consumul de droguri?  
2. Care este incidenţa consumului de droguri în prezent, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Giurgiu?  
3. Care este bugetul Ministerului Sănătății destinat în acest an serviciilor integrate, precum şi a programelor psihologice 

şi sociale pentru consumatorii de droguri?  
Solicit răspuns scris.               Deputat 

Cristina Elena Dinu 
*** 

 

Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Promisiunea „zero taxe pe salariul minim” 
Domnule ministru,  
În ultimii 2 ani, în campania electorală din 6 noiembrie – 5 decembrie 2020 în mod  
special, ați promis românilor că, atunci când veți ajunge la guvernare,veți anula impozitarea pe salariul minim.  
Promisiunea pe care ați făcut-o suna în felul următor: „Una din problemele principale cu care se confruntă economia 

României este absența de forță de muncă. Acum câțiva ani această problemă era predominantă în rândul forței de muncă 
calificate. În ultimii ani, problema s-a extins și în rândul forței de muncă necalificate.  

Problema nu este întâmplătoare. Statul român penalizează munca prin supra-impozitare, mai ales pentru salarii mici. 
Din fiecare leu muncit de un român, statul ia 42 de bani. Astfel, statul a împins românii către inactivitate și către alte țări cu 
povară fiscală mai mică.  

Zero Taxe pe Salariul Minim rezolvă această problemă prin a reduce povara fiscală pe muncă. Cel mai bun mod de a 
încuraja românii să intre pe piața muncii este un salariu mai atrăgător.”1 Totodată, ați declarat că această măsură are drept scop 
„eradicarea sărăciei și a evaziunii fiscale.”2 

Având în vedere că nu am mai auzit nimic în spațiul public despre această măsură ce vizează circa 1,37 de milioane de 
salariaţi, adică aproximativ 24% din numărul total al angajaţilor din ţara noastră, vă rog să prezentați publicului la ce nivel de 
implementare se află promisiunea USR-PLUS din timpul campaniei electorale.   

                                      
1https://zerotaxe.ro/ 

2https://www.facebook.com/watch/live/?v=376783403546020&ref=watch_permalink 
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Concret, când intenționați să adoptați Hotărârea de Guvern pentru modificarea impozitării muncii, respectiv reducerea la 
zero a contribuțiilor și a impozitelor pe echivalentul salariului minim?  

Cu stimă, 
 Deputat 

Nicolae Georgescu 
*** 

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

Protejați agricultorii români și fondul funciar agricol românesc? 
Domnule ministru,  
Asistăm cu toții la un interes crescând pentru terenul agricol din România, dar în mod paradoxal, nu în favoarea 

agriculturii românești. Fermierii români care-și doresc să supraviețuiască trebuie să se dezvolte constant și au nevoie de sprijin, 
de măsuri concrete, de subvenții corecte acordate la timp, nicidecum înjumătățite, precum și de alte multe facilități pe care 
statul le-ar putea acorda cu ușurință și care le-ar spori înzecit eficiența.   

Consider că dumneavoastră, mai mult ca oricine altcineva, ar trebui să înțelegeți că fondul funciar agricol, pășunile și 
pământul nostru arabil, nu sunt mărfuri de schimb, ci reprezintă mijloacele de trai ale fermierilor români. Măsurile pe care le 
promovați trebuie să fie generate prin utilizarea pârghiilor democratice de care dispuneți, și nu de bursa de valori.   

Mai mult decât reputația istorică pe care o are țara noastră în sectorul agricol european, gândiți-vă, domnule ministru, că 
România are cel mai fertil sol din Europa, reprezintă cea de-a șasea suprafață agricolă din Uniunea Europeană, iar portul 
Constanța a depășit încă din anul 2014 cel mai mare port de export de grâne din UE la acel moment, portul francez Rouen.  

Domnule Ministru, în România trăiesc trei sferturi din fermierii Uniunii Europene. Cu toate acestea, peste 70% din 
întreprinderile agricole își desfășoară activitatea pe suprafețe de sub 1 hectar, iar alte 27% pe suprafețe între 1 și 10 hectare. În 
mod paradoxal, nu există niciun alt stat cu un procent așa de mare de teren agricol neutilizat și cel mai trist, spre deosebire de 
practicile din domeniul finanțării întreprinderilor agricole în țări precum Franța și Germania, fondurile UE de care beneficiază 
România se regăsesc într-un procent mult mai mic în plăți directe și subvenții acordate fermierilor români și într-un procent 
mult mai mare în investiții, afectând considerabil profitabilitatea activității agricole, a veniturilor producătorilor autohtoni.  

În acest context, care producători considerați, domnule ministru, că vor avea șanse reale de dezvoltare în viitor, cei 97% 
care gestionează suprafețe de maxim 10 hectare sau restul de 3%?  

Deși înțeleg necesitatea de eficientizare și competitivitate a sectorului agricol din țara noastră, nu reușesc să deslușesc 
de ce nu se dorește o exploatare reală a resurselor naturale de către fermierii români.  În momentul de față, România are cele 
mai slabe măsuri din UE cu privire la protejarea fondului funciar și a tranzacționării de teren agricol către entități străine. State 
precum Franța, Germania, Polonia și Ungaria au implementat măsuri de înlăturare a speculatorilor imobiliari prin stabilirea 
unui preț de referință a terenurilor agricole și a unei obligații de menținere a destinației terenului achiziționat și de 
împiedicarea concentrării resurselor către marii investitori. De asemenea, guvernele acestor state acordă sprijin micilor 
fermieri pentru a asigura continuitatea producției și sunt stabilite criterii foarte clare cu privire la condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească achizitorul de teren agricol (reședință, studii, ocupație, suprafață maximă).  

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, domnule ministru:   
- Având în vedere intenția guvernului de a elimina achizițiile imobiliare din schema IMM Invest, ce schemă de finanțare 

aveți dumneavoastră în plan pentru achiziționarea de teren agricol sub forma garantării împrumuturilor, subvenționarea 
dobânzii pentru împrumuturi sau fonduri nerambursabile?  

- Care este strategia propusă de Guvernul din care faceți parte privind achiziționarea, vânzarea și arendarea de terenuri 
agricole deținute de stat?  

- Ce măsuri ați adoptat până acum în vederea protejării fondului funciar agricol și a intereselor micilor fermieri români?  
- Referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea plafoanelor ajutoarelor naționale tranzitorii în 

sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și caprine, pentru anul de cerere 2020, supus recent dezbaterii publice de către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care sunt concluziile studiului de impact asupra producătorilor români și ce 
măsuri compensatorii intenționați să adoptați pentru a evita falimentul întreprinderilor agricole?   

Solicit răspuns scris.                
Deputat 

Dumitrița Gliga 
*** 
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Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecţiei Sociale 
 

Situaţia îngrijorătoare a copiilor aflați în sărăcie din România 
Stimată doamnă ministru,      
Realitatea copiilor din România este una tristă, din moment ce unul din zece copii din mediul rural se confruntă cu o 

stare accentuată de sărăcie. Un studiu realizat pe acest subiect indică faptul că peste jumătate dintre copiii români, respectiv 
51%, trăiesc sub spectrul sărăciei, unii dintre ei chiar în sărăcie extremă.   

Consecinţele acestei situaţii sunt dramatice și extreme pentru viitorul tinerei generaţii, având în vedere că sărăcia în care 
se zbat copiii le periclitează grav sănătatea, fiindu-le afectate creşterea şi dezvoltarea fizică normală.  

 În condiţiile în care în zonele rurale ale ţării locuiesc 74% dintre copiii săraci ai României, această situaţie 
îngrijorătoare reprezintă principala cauză a abandonului şcolar. Reprezentanţii Organizaţiei Naţiunilor Unite au atras atenţia că 
situaţia copiilor din mediul rural este „disperată”, se înrăutăţeşte permanent, iar riscul de sărăcie pentru aceşti copii este de trei 
ori mai mare decât pentru cei din mediul urban.   

Unul din opt copii din zonele rurale au declarat că se culcă flămând, conform unei cercetări realizate de World Vision 
România şi Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca. Mai mult, un procent de 29% din copiii României, care nu sunt la 
limita sărăciei, suferă de alte privaţiuni materiale severe. De altfel, un Raport al Parlamentului European pe această temă 
plasează România pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte sărăcia copiilor, cu 51%, noi fiind mai jos decât Bulgaria, unde 
doar 45,2% dintre copii se află în risc de sărăcie.  

Vă întreb respectuos:  
1. Care sunt cele mai defavorizate zone cu copii sărăci din România, şi ce poziţie ocupă judeţul Dâmbovița la acest 

capitol?  
2. Ce strategie aveţi în următoarea perioadă privind îmbunătățirea condițiilor de trai a copiilor aflați în sărăcie?  
Solicit răspuns scris.            

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 
Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  

   doamnei Luminița Popescu, secretar de stat Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între  
   Femei şi Bărbaţi 

 
Care sunt măsurile concrete pe care le-ați adoptat în pandemie pentru conștientizarea, scăderea 

cazurilor de violență domestică și protejarea victimelor? 
Stimată doamnă,  
Având în vedere creșterea numărului cazurilor de violență domestică în contextul pandemiei de COVID-19 în județul 

Botoșani pe care îl reprezint în Parlament, dar și în restul țării, vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări și să-mi 
comunicați ce a făcut Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi și Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții pentru a preveni creșterea 
numărului cazurilor de violență în familie și, implicit, pentru a apăra copiii și femeile abuzate fizic sau emoțional?  

Ca urmare a faptului că în primele două luni ale acestui an, polițiștii botoșăneni au intervenit la 148 de evenimente 
privind violența domestică și au fost emise 37 de ordine de protecție, iar în 2020 s-a intervenit la 1.066 de incidente pe raza 
județului Botoșani și în aceste cazuri au fost emise 211 ordine de protecție, iar în 162 de cazuri, victimele au refuzat emiterea 
ordinului de protecție provizoriu, ce măsuri ați prevăzut anul trecut și în acest an pentru creșterea gradului de conștientizare în 
rândul copiilor și femeilor care au avut de suferit?  

La nivel național există și programe pe termen lung pentru consiliere și asistență psihologică, orientare vocaţională, 
formare profesională şi inserţie socială pentru a putea depăşi situaţiile de criză, înafară de proiectele derulate prin Programul 
Operațional Capital Uman?  

Ați prevăzut realizarea unei hărți sociale a problemelor şi direcţiilor de acţiune pentru „modelarea socială” a 
comunităţilor în care se înregistrează o pondere ridicată a actelor de violență domestică împotriva minorilor și femeilor? În 
acest sens, vă rog să-mi comunicați dacă s-a început sau este în plan elaborarea unei astfel de strategii.  
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Totodată, vă rog să-mi transmiteți dacă se are în vedere sau este deja conturat un inventar global al proiectelor, 
programelor, iniţiativelor derulate până acum şi în curs de  desfăşurare pentru construcția socială a zonelor în care avem copii 
instituționalizați sau care trăiesc în familii cu probleme sociale și în comunități vulnerabile. Aceste programe, la nivel naţional, 
ar trebui să fie complementare, convergente şi să se susţină reciproc în procesul unei dezvoltări sustenabile, de durată.   

Avem nevoie de implementarea unor programe naționale de prevenire care să identifice, să intervină și să monitorizeze 
cazurile de violență împotriva copiilor și femeilor din fiecare comunitate. Ați prevăzut un asemenea demers?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,             Deputat  

Alexandra Huțu 
*** 

 
Adresată domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului  
 

Susținerea turismului românesc 
Stimate domnule ministru,  
 Având în vedere contextul pandemiei generate de COVID -19 și situația cruntă, deja cunoscută, a turismului românesc, 

vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care sunt principalele măsuri luate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), anul trecut, 

pentru a susține supraviețuirea acestui domeniu?  
2. Care este planul de relansare a turismului românesc în acest an?  
3. Care au fost propunerile de investiții și reforme formulate de MEAT spre a fi introduse în Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR)? Care dintre acestea se vor regăsi în documentul final al PNRR?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,               Deputat 

Natalia - Elena Intotero 
*** 

 

Adrsată  domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Achiziții echipamente de protecție împotriva COVID 
Stimate domnule ministru,  
Prin prezenta, vă solicit să îmi transmiteți care este situația la zi în ceea ce privește achizițiile realizate de ministerul pe 

care îl conduceți, începând cu luna martie 2020 și până în prezent, de la companii autohtone, românești, care produc în țară 
echipamente de protecție împotriva covid.   

Din dialogurile avute cu unele dintre acestea, dar și din relatările media, producătorii românii – unii dintre ei activând 
deja cu succes pe piețele europene, se plâng că sunt ocoliți de către ministerul Sănătății.   

Vă mulțumesc pentru colaborare. Solicit răspuns scris.  
Cu stimă, 

Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministru al Educației 
 

Precizări privind numărul de tablete distribuite elevilor și profesorilor în județul Ialomița, dar și privind măsurile 
necesare creșterii calității actului de predare 

Domnule ministru,  
Încă din debutul acestui an, v-ați exprimat, public, nemulțumirea față de procedurile privind distribuția tabletelor. Ați 

subliniat că multe dintre aceste dispozitive nu au ajuns la elevi din diverse motive, în timp ce alți copii au primit și câte trei 
tablete, de la minister, primării și diverși sponsori. De asemenea, tot dumneavoastră ați accentuat și faptul că nu sunteți 
mulțumit de modul în care decurge procesul de educație online, atât din punctul de vedere al performanței, cât și din cel 
privind accesul echitabil la învățământ fără interacțiunea directă, umană. Observațiile dumneavoastră au fost confirmate și de 
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faptul că de la nivelul mai multor județe vi s-a transmis că au existat multe cazuri de elevi ale căror situații școlare nu au putut 
fi încheiate pentru primul semestru al anului curent de studiu.   

Vă rog să-mi precizați care este numărul de tablete distribuite către elevi și profesori pentru susținerea învățământului 
online în județul Ialomița pâna la data de 30.03.2021. În plus, vă rog să-mi comunicați ce noi măsuri veți dispune pentru 
îmbunătățirea calității predării și pentru eliminarea celorlalte neajunsuri provocate de suspendarea cursurilor fizice astfel încât 
să crească performanțele copiilor.   

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,               Ștefan Mușoiu 

*** 
Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Gestionarea pandemiei de Covid-19 la nivelul Ministerului Sănătății 
Domnule ministru,  
Având în vedere evoluția cazurilor de coronavirus pe teritoriul României, situația de carantinare totală a unor județe și 

problema de comunicare la nivelul ministerului pe care îl conduceti, vă rog să îmi răspundeți în scris la următoarele întrebări:  
1) Care este, în acest moment, numărul de paturi din secţiile ATI destinate pacienţilor COVID la nivelul spitalelor din 

România?   
2) Câte centre de vaccinare sunt deschise la momentul actual la nivelul țării?  
3) Câte teste rapide au fost distribuite în școlile din România? Câte dintre aceste teste au fost utilizate?  
4) Câte centre de recoltare pentru accesul ușor al cetățenilor la testare PCR există la nivelul fiecărui oraș din România?  
5) De asemenea, luând în considerare ritmul extrem de lent al vaccinării în țară noastră, comparativ cu alte țări 

europene, spre exemplu Marea Britanie a vaccinat 30.444.829 de cetățeni, 
(https://coronavirus.data.gov.uk/details/vaccinations) în timp ce în România au fost vaccinate, până la 29 martie 2021, 
1.963.683 de persoane, conform vaccinare-covid.gov.ro, (960.683 de români au primit prima doză și 1.002.465 au fost 
imunizați cu ambele doze de vaccin), care este explicația dvs pentru ritmul lent al vaccinării și ce strategie aveți pentru a 
rezolva această problemă?  

Vă solicit răspunsul în scris.      Deputat 
Florian-Claudiu Neaga 

*** 
 

Adresată domnului Cristian Ghinea,  ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,  
 

Care sunt obiectivele de investiții concrete care vor fi finanțate  
din Planul Național de Relansare și Reziliență pentru județul Vâlcea? 

 

Stimate domnule ministru,   
Din nou guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR eșuează și face România de râs. Și această a treia variantă de Plan 

Național de Relansare și Reziliență se prefigurează a fi un mare fiasco, având în vedere avertismentele clare, care au fost 
transmise în acest sens chiar de comisarul european pe Transporturi Adina Vălean.  

După ce primele două variante de PNRR au fost respinse de forurile europene, un nou exemplu ilustrativ de 
necunoaștere și de superficialitate în realizarea acestui program este dat de încercarea Guvernului de a justifica alocarea 
fondurilor pentru autostrăzi, deși Comisia Europeană a spus clar că banii trebuie alocați pentru proiecte „verzi” prietenoase cu 
mediul. De aici, Guvernul Cîțu a propus ca autostrada să fie cu bandă de biciclete și cu stații de încărcare pentru mașinile 
electrice. Ulterior, după ce ați realizat penibilul situației, dumneavoastră în calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor 
Europene ați schimbat obiectivul.  

Această situație dovedește clar că actualul Guvern este incapabil să aibă viziunea strategică de a realiza consensul 
politic și parteneriatul economic și social pentru un veritabil Plan Național, cum ar trebui să fie PNRR.  

Nu există studiu de impact, nici evaluare de piață. Nici cetățeanul, nici familia, nici generațiile tinere nu sunt printre 
priorități, ci doar interesele de putere, ale firmelor de casă, clientela politică abonată la consultanța la proiecte, ori să devină 
sugativă de bani europeni.  

Așa-zisul plan al Guvernului nu asigură o dezvoltare locală echilibrată la nivel național, multe proiecte importante, în 
diverse zone ale țării, au fost scoase de la finanțare.  
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De aceea, vă rog în numele vâlcenilor care m-au trimis în Parlament prin votul lor, să-mi comunicați cu date concrete, 
care sunt obiectivele de investiții care vor fi finanțate din Planul Național de Relansare și Reziliență pentru județul Vâlcea?  

Din păcate am constatat, atât eu, cât și colegii mei că banii sunt blocați cu premeditare în pixul miniștrilor, în ideea că 
după ce vor primi avizul Comisiei Europene îi vor împărți după algoritmul politic, așa cum au făcut și cu banii din bugetul 
statului, în Anexa 0.07. Efectiv, PNRR, este subiect de troc politic în interiorul coaliției. Încă o dată, în numele cetățenilor, 
insist pentru dezbaterea în Parlament, inclusiv cu mediul economic și societatea civilă, pentru a transforma documentul într-un 
proiect viabil, care să evite un eșec de proporții al României, eșec ce ar fi decontat de toți românii din toate județele țării.  

Calendarul de aprobare al PNRR prezentat de Guvern arată că România ar putea avea un plan aprobat de abia începând 
cu luna septembrie 2021, ceea ce înseamnă că banii europeni vor veni cu mare întârziere.  

Încă odată se probează cât de mare a fost minciuna domnului președinte Iohannis că a obținut pentru România 80 de 
miliarde de euro, bani de la Uniunea Europeană, pentru a combate pandemia. De fapt    sunt doar 14,6 miliarde granturi 
PNRR, la care se adaugă împrumuturi de încă 13 miliarde. Și oricum sunt incerte dacă până la finalul anului viitor nu se 
angajează cheltuieli, pe proiecte eligibile, în valoare de 70% din suma alocată României.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,             Deputat  

Daniela Oteșanu 
*** 

 

Adresată doamnei Raluca Turcan, inistrul Muncii și Protecției Sociale  
      domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Situația tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde 
Doamnă ministru,  
Domnule ministru,    
Prin OUG nr. 115/2020 ați stabilit instrumentul prin care să se distribuie în România sprijinul UE din Fondul de Ajutor 

European pentru cele mai defavorizate persoane, respectiv tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde. Principalii 
destinatari sunt pensionarii cu vârsta peste 75 de ani cu venituri echivalente cu indemnizații sociale și persoanele/familiile fără 
adăpost.  

Cu o indiferență totală față de pensionarii săraci și fără un minim efort pentru cunoașterea realității, ați instituit un 
mecanism care reprezintă o adevărată corvoadă pentru pensionari, mai ales pentru cei din mediul rural. Ați îngreunat accesul la 
acest minim sprijin financiar ca și cum pensionarii săraci de peste 75 de ani sunt toți hoți și vor să fure din banii europeni. 
După ce le-ați dat cardurile abia în decembrie, îi obligați să consume doar 40 de lei pe zi și doar în restaurantele a două firme 
abilitate (Edenred și Sondex). Ce se întâmplă cu cei de la sate? Merg în fiecare zi la oraș? Transportul costă, în multe cazuri, 
mai mult decât dreptul zilnic. Pensionarii nu pot procura și produse alimentare?  

OUG 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor defavorizate a apărut în 17 iulie 2020, iar dvs. ați 
început programul cu o întârziere nepermisă, abia în decembrie 2020. Este satisfăcător că ați disponibilizat și suma pe perioada 
septembrie – decembrie 2020, dar aceasta va fi cu greu folosită dacă există limita zilnică de consum. Pentru toate aceste 
aberații birocratice, mulți dintre beneficiari au ales să-și înstrăineze cardurile pentru sume sau produse în valoare mult sub ceea 
ce există alocat pe card.  

Având în vedere că programul se desfășoară de mai bine de 3 luni, vă adresez următoarele întrebări:  
1. S-a estimat că vor fi circa 300 de mii de beneficiari. Câți beneficiari sunt până în prezent și, dintre aceștia, câți sunt 

pensionari din mediul rural?  
2. Aveți în vedere să îmbunătățiți mecanismul, cel puțin prin diversificarea firmelor care să asigure mâncare caldă?  
3. Este posibil ca tichetele sociale pe suport electronic să fie folosite și la cantinele sociale?  
4. Aveți în vedere măsuri de sprijin pentru pensionari, astfel încât aceștia să nu se mai deplaseze zilnic pentru o masă 

caldă, eventual prin direcțiile județene de asistență socială?  
5. În presă apar multe exemple despre cei care îi înșală pe pensionari, luându-le aceste carduri. Aveți în vedere măsuri 

pentru stoparea acestui fenomen?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.  
Cu stimă,          Deputat 

Alexandra Presură 
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Adresată domnului Florin Ionel Moise, vicepreședinte Agenția Națională de Integritate 
 

Nepunerea în executare de către A.N.I.  a hotărârii judecătorești definitive 
pronunțată de către I.C.C.J.  în dosarul nr. 5849/2/2013 

Domnule vicepreședinte,  
În conformitate cu prev. art. 165 din Regulamentul Camerei Deputaților, coroborat cu art. 112 din Constituția României, 

prin care fiecare deputat poate formula întrebări scrise sau poate adresa întrebari orale Guvernului, miniștrilor or altor 
conducători ai organelor administrației publice (…) , respectiv ‘’Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligația să răspundă 
la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’.  

De asemenea, potrivit aceluiași Regulament, răspunsurile la întrebările scrise, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.  
Având în vedere prev. art. 13 din Legea nr. 144/2007, modificată și completată prin Legea nr. 176/2010, Agenția 

Națională de Integritate este autoritatea administrativă care asigură integritatea în exercitarea demnităților și funcțiilor publice 
și prevenirea corupției instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea incompatibilităților, a conflictelor de 
interese și a declarațiilor de avere. În acest sens, reprezentanții A.N.I. constată și sancționează, în condițiile legii, orice stare de 
incompatibilitate a unui ales local. În urma raportului de evaluare, consființit printr-o hotărâre judecătorească definitivă și 
irevocabilă, în mod normal și legal, un consilier își pierde mandatul de ales local.   

La data de 15 decembrie 2020, printr-o hotărâre a I.C.C.J., s-a statuat definitiv și executoriu incompatibilitatea față de 
HARBUZ Liviu, consilier local în cadrul Consiliului Local Piatra-Neamț, ales în urma scrutinului din 27 septembrie 2020. Iată 
că sunt mai mult de trei luni de zile de când nu ați transmis înștiințarea către prefectul județului Neamț conform prev. art. 204, 
al (8) din O.U.G. 57/2019, modificată și completată, întrucât numitul HARBUZ Liviu exercită în continuare atribuțiile de 
consilier local în cadrul C.L. Piatra-Neamț.   

În aceste condiții, doresc să îmi răspundeți punctual la următoarele întrebări:  
1.Cum explicați faptul că nu v-ați dus la îndeplinire atribuțiile de serviciu ce derivă din punerea în executare a unei 

hotărâri judecătorești definitive, iar prin acțiunea dumneavoastră de tergiversare, periclitați întreaga activitate din cadrul 
Consliliul Local Piatra-Neamț, întrucât toate hotărârile adoptate de acest for legislativ ar putea fi lovite de nulitate, fiind luate 
cu votul unui incompatibil?   

2.Dacă ați făcut demersuri de înștiințare a reprezentanților Instituției Prefectului județului Neamț și aceștia nu au 
executat-o, ce măsuri ați dispus față de cei care se fac vinovați de neaplicarea legii, de neexecutarea unei hotărâri judecătorești 
definitive?  

Vă mulțumesc!  
Vă solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu stimă,       Ciprian-Constantin Șerban 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
      domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 
Elaborarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a unui set 

de recomandări, cu caracter orientativ, aplicabile pentru ocuparea funcției publice 
din categoria înalților funcționari publici de secretar general al instituției prefectului 

 
Domnilor miniștri,  
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.  

Având în vedere politizarea funcției de prefect și subprefect cât și profesionalizarea funcției publice de secretar general 
al instituției prefectului care a fost introdusă în categoria înalților funcționari publici, conform O.U.G. nr. 4 din 27.01.2021, vă 
rog să-mi explicați cum puteți gira, chiar și cu titlu orientativ, încălcarea propriilor dumneavoastră norme legale, create de 
guvernul PNL-USRPLUS-UDMR referitoare la condițiile ocupării funcției de secretar general al prefecturii.  
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Dacă prin art. 394, alin (2), lit. a), b), c) și d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se stipulează foarte 
clar modul de ocupare a funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, respectiv prin 
concurs/mobilitate/redistribuire, nu văd nicio explicație legală a faptului că pregătiți, la nivelul întregii țări, în cele 42 
prefecturi, printre care și la Neamț, numiri temporare de funcționari publici fără îndeplinirea condițiilor legale pentru ocuparea 
acestei funcții nou create.  

Setul de recomadări afișat pe link-ul http://www.anfp.gov.ro/Anunt/Recomandari_privind 
ocuparea_posturilor_de_secretar_general_al_institutiei_prefectului dă posibilitatea împărțirii acestor funcții ca sinecuri 
politice, încălcându-vă prin acest mod, încă o dată, angajamentele pseudoprogramului dumneavoastră de guvernare.  

De altfel, „pe surse”, înțeleg că la Neamț se pregătește desemnarea în funcția de secretar general al instituției prefectului 
a unuia dintre cei doi șefi de servicii (Palade Gheorghe sau Măndița Paula) chiar dacă nu au absolvit cursuri de înalt funcționar 
public. De altfel, conform acelorași surse, aflăm că accederea celor doi în funcțiile de șef serviciu s-a făcut prin încălcarea 
legii, prefectul numind-o pe Paula Măndița în comisia de concurs a domnului Palade Gheorghe, când anterior acesta a 
participat în comisia de concurs pentru Măndița Paula. Oare aceasta nu înseamnă un adevărat conflict de interese pentru 
funcționarii publici, mai ales că doamna verifică legalitatea actelor administrative?  

Acum aveți ocazia să verificați și modul cum cei doi au ajuns în funcțiile de șef serviciu la Instituția Prefectului – 
Județul Neamț. 

Vă mulțumesc!  
Vă solicit răspuns în scris.             Deputat 
Cu stimă,        Ciprian-Constantin Șerban 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Aplicarea defectuoasă a prevederilor legale cu privire la încetarea de drept înainte de termen 
a mandatului unui consilier local 

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.  

La data de 15 decembrie 2020, printr-o hotărâre a I.C.C.J., s-a constatat definitiv și executoriu,  incompatibilitatea 
numitului  HARBUZ Liviu, consilier local în cadrul Consiliului Local Piatra-Neamț, ales în urma scrutinului din 27 
septembrie 2020. În ședința Consiliului Local Piatra-Neamț din 21.12.2020, deși s-a înscris pe ordinea de zi Proiectul nr. 51 
prin care se constata încetarea de drept și vacantarea locului ca urmare a demisiei lui HARBUZ Liviu, în baza art. 204, al (2), 
lit. a) din O.U.G. nr 57/2010 privind Codul Administrativ, nu s-a luat mai luat în dezbatere și nu s-a mai adoptat nici o hotărâre 
în acest sens. Motivul: depunerea clarificării nr.  

35884/21.12.2020 de către cel în cauză, invocându-se hotărârea definitivă și executorie a I.C.C.J. în dosarul 
nr.5849/2/2013 . Deși au trecut mai bine de trei luni de la decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, prefectul județului Neamț 
stă în pasivitate și nu acționează în spiritul instaurării legalității în activitatea Consiliului Local Piatra-Neamț.   

În aceste condiții, doresc să îmi răspundeți punctual la următoarele întrebări:  
1. Deși l-a considerat demisionar pe HARBUZ Liviu (cu votul căruia s-au ales cei doi viceprimari ai municipiului 

Piatra-Neamț - fundamentul legal pentru care s-au pronunțat acțiunile de anulare acte administrative în dosarul 
nr.481/103/2021 și dosarul nr.624/103/2021), cum explicați pasivitatea prefectului de Neamț și neîndeplinirea atribuțiilor 
acestuia de serviciu referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute de art. 204 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, respectiv încetarea mandatului înainte de termen a mandatului de consilier local?  

2. Dacă l-a considerat demisionar pe HARBUZ Liviu, cum de prefectul județului Neamț  nuși exercită atribuția de a 
solicita și de a anula în contencios administrativ a tuturor actelor adoptate de către Consiliul Local Piatra-Neamț cu votul unui 
demisionar, așa cum prevede în mod imperativ art. 255 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ?  

3. Deși prefectul județului Neamț cunoaște starea de incompatibilitate a lui HARBUZ Liviu, stabilită definitiv și 
irevocabil de către I.C.C.J. prin hotărârea pronunțată în dosarul nr.5849/2/2013, sunteți de părere că prefectul, prin pasivitatea 
sa, girează funcționarea Consiliului Local Piatra-Neamț într-o stare profund ilegală, chiar la limita infracționalității? Să 
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amintim aici că, prin continuarea exercitării funcției de consilier local de către HARBUZ Liviu, cu votul căruia au fost aleși cei 
doi viceprimari, s-au emis, timp de trei luni de zile, autorizații de construcții, certificate de stare civilă, acte de protecție și 
asistență socială, de executare a drepturilor părintești, s-au decontat servicii, lucrări, produse, etc., toate acestea putând fi lovite 
de nulitate absolută, în detrimentul cetățenilor municipiului Piatra-Neamț.? Și asta pentru că prefectul nu pune în executare o 
hotărâre definitorie și irevocabilă a I.C.C.J.   

4. Ce măsuri concrete veți dispune față de situațiile de mai sus?  
Vă mulțumesc!  
Vă solicit răspuns în scris.              Deputat 
Cu stimă,       Ciprian-Constantin Șerban 

*** 
 
Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,  
 

Care sunt investițiile concrete care vor fi realizate în județul Botoșani pentru modernizarea 
infrastructurii sanitare, educaționale, rutiere, de utilități publice și mediu prin finanțarea 

alocată din Planul Național de Redresare și Reziliență? 
Stimate domnule ministru,   
În baza Articolului 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la întrebările 

formulate de deputați și senatori și în conformitate cu articolele 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă adresez 
următoarele întrebări.  

1.Care sunt obiectivele de investiții concrete care vor fi finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru 
județul Botoșani, având în vedere faptul că este nevoie urgentă de investiții în construirea, amenajarea și extinderea secțiilor 
Spitalului Județean de Urgență Mavromati, în reabilitarea termică a unităților de învățământ pentru creșterea eficienței 
energetice, în dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor și în realizarea sistemului de alimentare cu apă 
pentru localitățile din zona de Nord a județului Botoșani? Vă prezint o parte din aceste obiective de investiții care sunt eligibile 
pentru a fi finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel încât infrastructura de sănătate, educație, utilități și 
mediu din județul Botoșani să fie reabilitată în perioada imediat următoare.   

În domeniul sanitar este vorba de investiții la Spitalul Județean de Urgență Mavromati: construirea Ambulatoriului  de 
specialitate și Spitalizare de zi, extinderea, refacerea și modernizarea Secției de Pediatrie și reabilitarea clădirilor în care se află 
Secția de Psihiatrie, Centrul de Radioterapie și Secția de Boli Infecțioase. În domeniul învățământului sunt necesare alocări de 
fonduri pentru termoizolarea clădirilor în care funcționează Colegiul Național Mihai Eminescu, Liceul Pedagogic Nicolae 
Iorga, Liceul de Artă Ștefan Luchian, Școala Gimnazială nr. 10,  Centrul Național de Educație Inovativă și Specializare 
Inteligentă, amenajarea Centrului multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative, socioculturale din 
municipiul Botoșani, precum și consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Muzeului de Științe ale Naturii Dorohoi.  

La nivelul infrastructurii de mediu și utilități publice sunt necesare investiții imediate pentru realizarea sistemului 
integrat de management al deșeurilor, amenajarea sistemului de alimentare cu apă pentru localitățile din zona de Nord a 
județului Botoșani, reducerea emisiilor de CO2 prin realizarea de centrale fotovoltaice, înlocuirea lămpilor de iluminat, 
eficientizarea energetică a clădirilor atât pentru municipiul Botoșani, cât și pentru celelalte localități din județ.  

În ceea ce privește infrastructura rutieră este eligibilă pentru a fi finanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență 
atât reabilitarea străzii IL Caragiale precum și construcția pasarelei între Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv 
Cornișa și zona de agrement Versant Pacea din municipiul Botoșani.  

2. În momentul realizării Planului Național de Redresare și Reziliență ați avut în vedere un mecanism de repartizare a 
sumelor disponibile la nivel regional și județean, astfel încât să existe o distribuție echilibrată a fondurilor la nivel național?   

• Dacă da, care sunt sumele care ar putea fi accesate de județul Botoșani și care au fost criteriile după care ați stabilit 
această repartizare?   

• Ați ținut cont de faptul că Regiunea Nord-Est este cea mai puțin dezvoltată, fiind deci indicat ca aici să fie alocate cele 
mai mari sume, pentru reducerea decalajelor de dezvoltare?  

3. Care dintre obiectivele enunțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență ar putea fi accesate de 
autoritățile locale de nivel județean sau local, având în vedere investițiile pentru județul Botoșani pe care le-am expus anterior?   

4. Care va fi mecanismul de aprobare, selecție și finanțare prioritară, implementare, plăți și decontări pentru proiectele 
depuse în vederea accesării fondurilor disponibile în Planul Național de Redresare și Reziliență?  
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Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate 
Biroului permanent al Camerei Deputaților.  

Cu stimă,         Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
 

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

Debirocratizarea pentru susținerea producătorilor locali români 
Stimate domnule ministru, 
Producătorii locali reprezintă esența cea mai profundă a economiei românești. Din păcate, la momentul actual, aceștia se 

confruntă nu doar cu numeroase problemele, ci și cu piedici și limitări de natură instituțional-administrativă. 
În calitate de reprezentant al unei regiuni care are o puternică premisă de dezvoltare prin intermediul producătorilor 

locali, consider că una dintre politicile esențiale care să producă efecte imediate și sustenabile vizează procesul de 
debirocratizare în tot ceea ce privește relația producătorului român cu instituțiile statului, în așa fel încât să îi permită acestuia 
dezvoltarea de care are nevoie pe toate planurile și în toate formele. 

Ca instituție direct responsabilă de această categorie și în vederea furnizării unor date necesare pentru susținerea 
activității mele de inițiere de proiecte legislative, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați: 

1. Care au fost, în perioada 2019 și până în prezent, măsurile privind debirocratizarea cu privire laîntreaga activitate care 
privește producătorii români? 

2. Care este setul de măsuri integrate într-o politică și strategie specifice care vizează pentru anul în cursprocesul de 
debirocratizare cu privire la întreaga activitate care privește producătorii români? 

3. Care sunt rezultatele analizei de impact a birocratizării asupra producătorilor români? În cazul în carenu există o 
astfel de analiză la nivelul MADR, vă rog să îi argumentați absența. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!               Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novák, ministrul Tineretului si Sportului,  
 

Impactul socioeconomic al pandemiei de COVID-19 asupra sportului profesionist și al sportului de amatori 
 

Stimate domnule ministru, 
Pandemia de COVID-19 are un impact devastator asupra copiilor  afectându-le sănătatea fizică și bunăstarea și 

perturbându-le educația. În mod analog, pandemia de COVID-19 are în continuare un impact devastator asupra sportului. 
Ca instituție direct responsabilă de această categorie și în vederea furnizării unor date necesare pentru susținerea 

activității mele de inițiere de proiecte legislative, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați: 
1.. Va evalua Ministerul impactul psihosocial negativ pe care l-a avut pandemia de COVID-19 asupra copiilor  și 

consecințele ei asupra educației și a coeziunii sociale? 
2.Intenționează Ministerul să evalueze întregul impact socioeconomic al pandemiei de COVID-19 asuprasportului 

profesionist și al sportului de amatori? 
3.La momentul actual care sunt  măsurile de sprijin specifice pandemiei de COVID-19 pentru sectorulsportului? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!               Deputat 

Vasilică Toma 
*** 
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Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Regionale,  
 

În timp ce agricultura ecologică este prioritate maximă pentru Europa, în țara noastră 
nici agricultura de subzistență nu mai este ecologică: Progresăm și salvăm agricultura 

sau rămânem prinși în bucla decalajelor și întârzierilor de dezvoltare? 
Stimate domnule ministru, 
Recomandările Comisiei Europene adresate statelor membre în ceea ce privește planurile strategice PAC includ 

obiectivul atingerii până în 2030 a unui procent de 25 % de suprafață agricolă dedicată agriculturii ecologice. Astfel, statele 
membre trebuie să stabilească valori naționale pentru îndeplinirea acestui obiectiv în planurile lor PAC, urmând ca, ulterior, 
având în vedere condițiile și nevoile locale, fiecare stat membru să explice și modul în care intenționează să atingă acest 
obiectiv cu ajutorul instrumentelor PAC. 

Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru dezvoltarea producției ecologice care tocmai ce a fost prezentat și care 
este în conformitate cu Pactul Verde european, cu strategia „De la fermă la consumator” și cu Strategia privind biodiversitatea, 
propune 23 de măsuri structurate în jurul a 3 axe principale, după cum urmează: 

1. stimularea consumului de produse ecologice 
2. sporirea producției 
3. îmbunătățirea în continuare a sustenabilității sectorului pentru asigurarea creșterii saleechilibrate 
În acest moment, potrivit opiniilor specialiștilor, țara noastră se află în primii ani de conversie la agricultura ecologică. 

În plus, cu toate că sectorul agricol românesc este unul setat pe micile gospodării și ferme, se constată că agricultura ecologică 
reprezintă numai 2,9% din suprafaţa agricolă a Romaniei. O valoare care o plasează pe poziția 5 din topul statelor cu cele mai 
mici valori raportate la acest aspect. 

În cazul în care țara noastră ar aplica planul CE, ar putea beneficia de circa 3 milioane de hectare pregătite pentru 
agricultura bio. 

Având în vedere datele de mai sus cu privire la un domeniu a cărui importanță economică este una indubitabilă, cât și la 
absoluta necesitate a modernizării și alinierii sale la schimbările și tendințele de pe plan european și mondial, vă rog să îmi 
comunicați următoarele: 

1. Care este motivul pentru care agricultura de subzistență din România nu este una ecologică? 
2. Potrivit studiilor și datelor MADR, care este la acest moment stadiul de conversie al României la agricultura 

ecologică? 
3. Care sunt măsurile aplicate până în prezent și cele pregătite pentru a fi implementate în vederea stimulării consumului 

de produse ecologice și ce rezultat au avut ele până în prezent la nivelul îndeplinirii Planului de acțiune al Comisiei Europene? 
4. Care sunt măsurile aplicate până în prezent și cele pregătite pentru a fi implementate în vederea sporirii producției de 

produse ecologice și ce rezultat au avut ele până în prezent la nivelul îndeplinirii Planului de acțiune al Comisiei Europene? 
5. Care sunt măsurile aplicate până în prezent și cele pregătite pentru a fi implementate în vederea îmbunătățirii în 

continuare a sustenabilității sectorului pentru asigurarea creșterii sale echilibrate și ce rezultat au avut ele până în prezent la 
nivelul îndeplinirii Planului de acțiune al Comisiei Europene? 

6. Care este stadiul respectării și implementării recomandărilor CE cu privire la planurile strategice PAC? 
7. Care este stadiul respectării și implementării recomandărilor CE cu privire laPlanul de acțiune al Comisiei Europene 

pentru dezvoltarea producției ecologice defalcat pe cele 23 de măsuri? 
8. Care este stadiul respectării și implementării Pactului Verde european, strategiei „De la fermă la consumator” și 

strategiei privind biodiversitatea? 
9. Care este calendarul de acțiuni și de măsuri pentru atingerea obiectivului care vizează ca, până în 2030, un procent de 

25 % de suprafață agricolă să fie dedicat agriculturii ecologice? 
10. Care sunt rezultatale analizei de nevoi privitor la atingerea obiectivului care vizează ca, până în 2030, un procent de 25 

% de suprafață agricolă să fie dedicat agriculturii ecologice? În cazul în care o astfel de analiză lipsește, vă rog să argumentați. 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!               Deputat 

Vasilică Toma 
*** 
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Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății 
 

Soluționarea problemelor semnalate la nivelul Serviciului de Ambulanță Gorj 
 

Disensiunile create la nivelul Serviciului Județean de Ambulanță (SJA) Gorj fac obiectul unei dispute clare, care, în mod 
normal, necesită soluționare urgentă. După cum, probabil, cunoașteți, discuțiile existente se rezumă, în mod direct, la 
managementul deficitar practicat la nivelul SJA Gorj, neregulă constatată făcută inclusiv de Corpul de Control al Prefectului, 
în urma unor verificări făcute ca urmare a decesului unei persoane publice din Gorj.    

Strategic punctând, activitatea acestui serviciu este imperios necesară în ceea ce privește salvarea a nenumărate vieți, cu 
atât mai mult în această perioadă critică pentru întregul sistem, când, din cauza apariției virusului COVID-19, solicitările cresc 
alarmant de la o zi la alta, iar activitatea cadrelor medicale din acest domeniu nu trebuie perturbată.  

Din acest motiv, bine întemeiat, consider că aceste tensiuni, întrebări, nelămuriri ridicate în rândul celor care 
administrează această unitate trebuie soluționate cu seriozitate și transparență, cât mai repede posibil.  

În urma sesizărilor primite de către dumneavoastră cu privire la acest aspect, ați dispus un control de specialitate, în 
cadrul acestui serviciu, pentru identificarea clară a naturii problemelor existente aici.  

În acest caz, domnule ministru, vă rog să îmi comunicați:  
1. În ce perioadă au fost efectuate verificările de către Corpul de Control al Ministerului  
Sănătății la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj.  
2. Care au fost constatările Corpului de Control al Ministerului Sănătății? Vă rog să îmi puneți la dispoziție Raportul 

întocmit de organismele de verificare, în urma controlului efectuat la SJA Gorj.  
3. Concret, ce măsuri ați întreprins în urma acestui control.  
Respectos, solicit răspuns în scris!  
Vă mulțumesc!               Deputat  

Mihai Weber 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Cozi interminabile pentru încheierea noilor contracte la energia electrică 
 
Domnule ministru, stă în puterea Ministerului pe care îl conduceți să protejeze românii de creșterea haotică a prețurilor 

la energie, așa cum stă în pixul dumneavoastă să luați decizii prin care să obligați furnizorii de energie electrică să comunice în 
mod clar cu beneficiarii.   

Este adevărat că liberalizarea pieței energiei de la 1 ianuarie 2021 a fost decisă încă din ianuarie 2020, însă consumatorii 
casnici au auzit despre această liberalizare abia de la finalul anului 2020. Un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă 
arăta că la începutul lunii decembrie, aproximativ 90% dintre consumatorii casnici nu știau despre această liberalizare. Vă 
reamintesc, domnule ministru, că doar cu câteva zile înainte de de finalul anului 2020, românii au primit vestea că toți 
consumatorii casnici care nu sunt pe piața liberă vor fi trecuți automat în serviciul universal, de la 1 ianuarie, la preț cu până la 
26% mai mare față de cât plăteau în decembrie. Nimeni nu cred că înțelege nici astăzi cum este acest serviciu universal pentru 
că ANRE oferă explicații extrem de ambigue și arată că această sarcină revine exclusiv furnizorilor.   

Exemplu concret: în 24 martie, la ora 8.00 dimineata, la sediul societății Electrica Furnizare din Baia Mare, județul 
Maramureș, zeci de persoane așteptau la coadă de cel puțin două ore. Cetățenii semnalează faptul că în momentul în care se 
prezintă pentru a-și ridica factura pentru consum sau pentru a-și reînnoi contractul cu societatea furnizoare de energie electrică 
sunt nevoiți să stea la rând după un bon de ordine încă de la ora 6.00 dimineața, iar apoi așteaptă alte două-trei ore până 
reușeșc să ajungă la singura persoană care se ocupă de încheierea contractelor. Programul este de la 8.30 la 14.30, iar dacă nu 
mai sunt bonuri de ordine sunt nevoiți să se prezinte în următoarea zi. Nu este normal ca, în plină pandemie, tot românii să fie 
cei care suferă pentru faptul că informațiile nu sunt diseminate în mod correct de furnizorii de energie electrică, așa cum nu 
este normal ca la o societate atât de importantă să existe o singură persoană care să se ocupe de contractele de energie electrică 
ale tuturor cetățenilor.   

În acest sens, vă întreb, domnule ministru:   
1. Pe cine protejează ANRE, pentru că în ofertele trimise consumatorilor nu reiese în mod clar care este prețul final al 

energiei electrice?  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2021  
Săptămâna 29 martie – 2 aprilie 2021  

 

 

75 
 

2. Cum pot fi evitate cozile care se formează la sediile instituțiilor de distribuție a energiei electrice, pentru că sunt 
români care stau cu orele, așteptând să discute cu un reprezentat care să le explice în detaliu ce prevăd noile contracte?  

3. Ați cerut, în această perioadă, suplimentarea ghișeelor de relații cu publicul?  
Solicit răspuns scris și oral.  
Cu respect,                Deputat 

Gabriel-Valer Zetea 
*** 

 

 
 

 Interpelări 
 
 
Adresată: domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
De la: Constantin Bîrcă, deputat 
 
Obiectul interpelării: Ce strategie va adopta Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea integrării în măsurile 
structurale prezentate în Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru dezvoltarea producției ecologice (bio)? 

Stimate domnule ministru,   
La data de 25 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice 

(bio).   
Planul de acțiune ia în considerare rezultatele consultării publice desfășurate în perioada septembrie-noiembrie 2020, 

care a totalizat 840 de răspunsuri din partea părților interesate și a cetățenilor.  
Prin acest document, Comisia Europeană propune ca, până în 2030, în UE să se folosească în proporție de 25% 

terenurile agricole pentru agricultura ecologică (bio), precum și stimularea dezvoltării „în mod semnificativ” a acvaculturii 
ecologice.  

Potrivit comunicatului Comisiei, se propun 23 de măsuri structurate în jurul a 3 axe:  
- stimularea consumului de produse ecologice;  
- sporirea producției;  
- îmbunătățirea în continuare a sustenabilității sectorului – pentru a asigura o creștere echilibrată a acestuia.  
Aceste elemente ar trebui să stea la baza unor programe naționale deoarece între statele membre există diferențe 

semnificative în ceea ce privește ponderea terenurilor agricole utilizate în prezent pentru agricultura ecologică, care variază de 
la 0,5 % la peste 25%.  

Prezenta interpelare face referire la faptul că, în România, care are un sector agricol axat pe micile gospodării și ferme, 
agricultura ecologică reprezintă doar 2,9% din suprafaţa agricolă a țării.   

Potrivit datelor Eurostat, ne clasăm pe poziția a cincea, cea mai mică din UE, după Malta (0,5%), Irlanda (1,6%), 
Bulgaria (2,3%) și Regatul Unit (câte 2,6%).  

La noi, nici măcar agricultura de subzistență nu are componenta bio.  
Dacă România ar reuși să aplice planul Comisiei Europene (CE), ar avea aproximativ 3 milioane de hectare pregătite 

pentru agricultura bio.  
Este momentul redactării de programe, proiecte și măsuri strategice destinate dezvoltării agriculturii ecologice.  
Pentru acest motiv solicit detalieri concrete și direct aplicabile.  
Vă rog respectuos să-mi comunicați în scris soluțiile avute în vedere.  

 
*** 
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Adresată: domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
De la: Dumitru Coarnă, deputat 
Obiectul interpelării: Problema digitalizării liceelor din județul Călărași. Asigurarea dotării necesare cu calculatoare și 
videoproiectoare în Liceul Tehnologic Sandu Aldea din municipiul Călărași, Liceul Tehnologic nr.1 Borcea din localitatea 
Borcea și Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea din localitatea Fundulea 

 
Domnule ministru,  
Vă solicităm ca prin structurile din subordine să procedați la verificarea procesului de digitalizare și la dotarea 

corespunzătoare a următoarelor licee din județul Călărași: Liceul Tehnologic Sandu Aldea din municipiul Călărași, Liceul 
Tehnologic nr.1 Borcea și Liceul Tehnologic nr. 1 Fundulea.   

Vă aducem la cunoștință faptul că liceele menționate întâmpină mari dificultăți în asigurarea accesului tuturor elevilor la 
un proces de predare eficient, fiind încălcat în acestă manieră dreptul la o educație de calitate.  

Problemele cu care se confruntă liceele și pe care dorim să le aducem în atenția dumneavoastră se referă la faptul că:  
-Nu toate clasele dispun de un calculator  
-Majoritatea calculatoarelor existente în licee sunt vechi și nu au capacitatea de a fi updatate la noile tehnologii și 

sisteme de operare  
-Nu există videoproiectoare montate în sălile de clasă, existând situații în care profesorul e nevoit să se deplaseze cu un 

videoproiector la fiecare clasă în care susține ora de curs  
-Laboratorul de informatică al liceului Sandu Aldea din municipiul Călărași nu este dotat corespunzător, calculatoarele 

sunt insuficiente raportat la numărul de elevi dintr-o clasă, elevii fiind nevoiți să lucreze mai mulți la un calculator  
Raportat la chestiunile semnalate vă solicităm să faceți demersuri în vederea demarării procesului de digitalizare a 

liceelor în discuție, sens în care dorim să aduceți clarificări cu privire la următoarele aspecte:  
1. Când vor fi alocate fondurile necesare în vederea dotării corespunzătoare a Liceului Tehnologic Sandu Aldea din 

municipiul Călărași?  
2. Când vor fi alocate fondurile necesare în vederea dotării corespunzătoare a Liceului Tehnologic nr. 1 din localitatea 

Borcea, județul Călărași?  
3. Când vor fi alocate fondurile necesare în vederea dotării corespunzătoare a Liceului Tehnologic nr. 1 din localitatea 

Fundulea, județul Călărași?  
4. Ce demersuri trebuie să întreprindă conducerea fiecărui liceu în vederea obținerii dotărilor necesare,  pentru a asigura 

accesul elevilor la un învățământ de calitate?  
Așteptăm să ne comunicați un răspuns la interpelare și măsurile luate în virtutea prerogativelor funcției pe care o 

dețineți.  
Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scris și oral.    
Cu stimă, 

*** 
 

Adresată: domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
De la:  Dumitrița Gliga, deputat 
Obiectul interpelării: Protejați agricultorii români și fondul funciar agricol românesc! 

 
Domnule ministru,  
Asistăm cu toții la un interes crescând pentru terenul agricol din România, dar în mod paradoxal, nu în favoarea 

agriculturii românești. Fermierii români care-și doresc să supraviețuiască trebuie să se dezvolte constant și au nevoie de sprijin, 
de măsuri concrete, de subvenții corecte acordate la timp, nicidecum înjumătățite, precum și de alte multe facilități pe care 
statul le-ar putea acorda cu ușurință și care le-ar spori înzecit eficiența.   

Consider că dumneavoastră, mai mult ca oricine altcineva, ar trebui să înțelegeți că fondul funciar agricol, pășunile și 
pământul nostru arabil, nu sunt mărfuri de schimb, ci reprezintă mijloacele de trai ale fermierilor români. Măsurile pe care le 
promovați trebuie să fie generate prin utilizarea pârghiilor democratice de care dispuneți, și nu de bursa de valori.   

Mai mult decât reputația istorică pe care o are țara noastră în sectorul agricol european, gândiți-vă, domnule ministru, că 
România are cel mai fertil sol din Europa, reprezintă cea de-a șasea suprafață agricolă din Uniunea Europeană, iar portul 
Constanța a depășit încă din anul 2014 cel mai mare port de export de grâne din UE la acel moment, portul francez Rouen.  
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Domnule Ministru, în România trăiesc trei sferturi din fermierii Uniunii Europene. Cu toate acestea, peste 70% din 
întreprinderile agricole își desfășoară activitatea pe suprafețe de sub 1 hectar, iar alte 27% pe suprafețe între 1 și 10 hectare. În 
mod paradoxal, nu există niciun alt stat cu un procent așa de mare de teren agricol neutilizat și cel mai trist, spre deosebire de 
practicile din domeniul finanțării întreprinderilor agricole în țări precum Franța și Germania, fondurile UE de care beneficiază 
România se regăsesc într-un procent mult mai mic în plăți directe și subvenții acordate fermierilor români și într-un procent 
mult mai mare în investiții, afectând considerabil profitabilitatea activității agricole, a veniturilor producătorilor autohtoni.  

În acest context, care producători considerați, domnule ministru, că vor avea șanse reale de dezvoltare în viitor, cei 97% 
care gestionează suprafețe de maxim 10 hectare sau restul de 3%?  

Deși înțeleg necesitatea de eficientizare și competitivitate a sectorului agricol din țara noastră, nu reușesc să deslușesc 
de ce nu se dorește o exploatare reală a resurselor naturale de către fermierii români.  În momentul de față, România are cele 
mai slabe măsuri din UE cu privire la protejarea fondului funciar și a tranzacționării de teren agricol către entități străine. State 
precum Franța, Germania, Polonia și Ungaria au implementat măsuri de înlăturare a speculatorilor imobiliari prin stabilirea 
unui preț de referință a terenurilor agricole și a unei obligații de menținere a destinației terenului achiziționat și de 
împiedicarea concentrării resurselor către marii investitori. De asemenea, guvernele acestor state acordă sprijin micilor 
fermieri pentru a asigura continuitatea producției și sunt stabilite criterii foarte clare cu privire la condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească achizitorul de teren agricol (reședință, studii, ocupație, suprafață maximă).  

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, domnule ministru:   
- Având în vedere intenția guvernului de a elimina achizițiile imobiliare din schema IMM Invest, ce schemă de finanțare 

aveți dumneavoastră în plan pentru achiziționarea de teren agricol sub forma garantării împrumuturilor, subvenționarea 
dobânzii pentru împrumuturi sau fonduri nerambursabile?  

- Care este strategia propusă de Guvernul din care faceți parte privind achiziționarea, vânzarea și arendarea de terenuri 
agricole deținute de stat?  

- Ce măsuri ați adoptat până acum în vederea protejării fondului funciar agricol și a intereselor micilor fermieri români?  
- Referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea plafoanelor ajutoarelor naționale tranzitorii în 

sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și caprine, pentru anul de cerere 2020, supus recent dezbaterii publice de către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care sunt concluziile studiului de impact asupra producătorilor români și ce 
măsuri compensatorii intenționați să adoptați pentru a evita falimentul întreprinderilor agricole?   

Solicit răspuns scris.  
*** 

 

Adresată: domnului Florin Vasile Cîțu, Prim-ministru 
De la: Alexandra Huțu, deputat 
Obiectul interpelării: Asigurarea resurselor financiare pentru plata facturilor restante ale Consiliilor Județene pentru 
transportul elevilor și continuarea finanțării transportului elevilor după data de 05 noiembrie 2020 

 
Domnule Prim-ministru,   
De la începutul anului școlar, mai exact din data de 14 septembrie 2020, și până în data de 4 noiembrie 2020, Consiliile 

Judeţene s-au aflat în imposibilitatea de a identifica sursa legală de finanțare pentru plata transportului elevilor care nu pot fi 
școlarizați în localitatea de domiciliu.   

Acest fapt s-a datorat prevederilor art. 68 din OUG nr. 70/2020, care statuează că „Resursele financiare necesare 
acoperirii compensației datorate din bugetul județului pentru asigurarea transportului elevilor, potrivit art. 105 alin. 2 lit. ee) 
din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe județe și municipiul București, prin anexa la legile bugetare anuale.” 
Această anexă la care face trimitere textul ordonanței de urgență NU EXISTĂ!   

Din cauza acestei norme, care nu a fost corelată la momentul redactării și intrării în vigoare cu legislația incidentă în 
materie, Consiliile Județene au început să înregistreze datorii semnificative față de operatorii de transport.  

La nivelul Consiliului Județean Botoșani, suma datorată se ridică la 565730,65 lei pentru cele 45 de zile cuprinse în 
intervalul 14 septembrie-04 noiembrie 2020. Cei 23 de operatori economici de la nivelul județului Botoșani care au asigurat 
transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și care au emis facturile fiscale conform prevederilor 
HG nr. 435/2020, deservesc un număr de 4499 de elevi. Menționez și faptul că, datoriile Consiliului Județean Botoșani, dar și 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 9 - 2021  
Săptămâna 29 martie – 2 aprilie 2021  

 

 

78 
 

ale celorlalte Consilii Județene, se vor transforma în arierate în cel mai scurt timp, fapt care va genera probleme financiare în 
gestionarea tuturor activităților de la nivel local, nu doar în domeniul educației.  

Mai mult decât atât, în data de 5 noiembrie 2020, art. 84, art. 104 și art. 105 din Legea nr. 1/2011 au fost modificate, iar 
cheltuielile cu transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu au fost trecute de la finanțarea 
complementară, la finanțarea de bază. Fiind clasificate astfel, aceste cheltuieli trebuiau cuprinse în Legea bugetului de stat, 
însă nu v-ați preocupat nici de acest aspect la redactarea bugetului. Împreună cu colegii mei parlamentari ai PSD din județul 
Botoșani, am depus un amendament la textul de lege, în vederea evitării unei situații ridicole și aberante, dar după cum bine 
știți, acest amendament nu a fost votat de parlamentarii Coaliției de Dreapta, la fel ca celelalte amendamente pentru 
continuarea investițiilor din comunitățile botoșănene.  

Având în vedere cele explicate anterior, vă solicit respectuos, să-mi comunicați următoarele:  
1. Care este soluția identificată de Guvernul pe care îl conduceți în ceea ce privește posibilitatea legală pentru Consiliile 

Judeţene de a efectua plățile restante către operatorii economici care au asigurat transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în 
localitatea de domiciliu, pentru perioada 14 septembrie-04 noiembrie 2020?   

2. Care este sursa de finanțare și care este baza legală prin care Guvernul pe care îl conduceți asigură gratuitatea 
transportului elevilor, date fiind modificările legislative în vigoare de la data de 5 noiembrie 2020, precum și faptul că sumele 
cu această destinație nu sunt evidențiate în Anexa 5 la Legea bugetului de stat?   

3. De ce proiectul de Ordonanță de Urgență prin care se dorește clarificarea unor aspecte referitoare la transportul 
elevilor, a fost pus în dezbatere de abia pe data de 3 martie și de ce Guvernul întârzie să vină cu niște decizii ferme în această 
privință?  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,      *** 
 

Adresată: domnului Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
De la: Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Contribuția MEAT în definitivarea PNRR 

 
Stimate domnule ministru,  
Cum bine știm deja, la finalul lunii aprilie 2021 România va trebui să prezinte Comisiei Europene, Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), într-o formă închegată. Având în vedere apropierea termenului de definitivare a acestui plan, 
cât și lucrările prezente la acesta, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care sunt propunerile de investiții și reforme pentru PNRR, conturate până acum de Ministerul Economiei, 
Antreprenoriarului și Turismului (MEAT)?   

2. Dintre acestea câte fac referire la sprijinirea industriei HoReCa, în contextul pandemiei?  
3. Există deja propuneri ale MEAT considerate eligibile și care vor fi introduce în documentul final al PNRR? Dacă da, 

care sunt punctual acestea?  
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, și oral. 
Cu aleasă considerație,      *** 

 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, Prim-ministrul României   
De la: Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Programele de finanțare ale Secretariatului General al Guvernului - DRP 

 
Stimate domnule prim-ministru,  
Întrucât Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) prin Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) susține 

activitatea românilor de pretutindeni - din comunitățile istorice, și diaspora prin acordarea de finanțări nerambursabile și sprijin 
financiar în limita bugetului alocat, vă adresez următoarele întrebări:  

1. Care este bugetul alocat DRP în anul 2021 pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni, prin finanțări 
nerambursabile și alte mijloace de sprjin financiar?  

2. Care sunt principalele domenii de activitate finanțate de DRP în anul 2021?  
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3. Există noutăți sau completări aduse de Ghidul de finanțare nerambursabilă 2021, comparativ cu cel lansat în 2020? 
Dacă da, care sunt punctual acestea?  

4. Câte cereri au fost depuse în prima etapă de finanțare – cereri de finanțare venite din comunitățile istorice, respectiv 
din diaspora?  

5. Care a fost domeniul de finanțare cel mai accesat în prima etapă demarată în anul 2021? 
 

*** 
 
Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

      domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
De la:  Natalia-Elena Intotero, deputat 
Obiectul interpelării: Informații generale privind campania „Ești lucrător în străinătate? Informează-te, lucrează legal și 
cunoaște-ți drepturile” derulată de MMPS și MTI 

 

Stimată doamnă ministru,  
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere protocolul de colaborare semnat în data de 19 martie a.c., între Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

(MMPS) și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), privind derularea campaniei „Ești lucrător în străinătate?  
Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile”, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este bugetul total prevăzut pentru derularea acestei campanii de informare?   
2. Care sunt sumele alocate de fiecare minister în parte, de MMPS, respectiv de MTI, conform protocolului de 

colaborare?  
3. Care este modalitatea de verificare a utilității și impactului acestei acțiuni?  
4. Campania vizează și încurajarea întoarcerii acasă, respectiv rămânerea în țară, a românilor? 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, și oral.  
Cu aleasă considerație, 

*** 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării 
De la: Ana-Loredana Predescu, deputat 
Obiectul interpelării: Care sunt măsurile Ministerului Educației pentru reducerea abandonului școlar? 

 
Stimate domnule ministru,   
Studiile de specialitate au dovedit faptul că lipsa accesului la educație reduce șansele copiilor de a-și valorifica 

potențialul și de a deprinde abilități esențiale pentru formarea lor ca adulți.   
Potrivit rapoartelor realizate de Unicef România:    
- aproape 400.000 de copii nu merg la școală,   
- doar patru din cinci copii termină clasa a VIII-a și doar șapte din zece finalizează liceul sau școala profesională,  
- unul din cinci adolescenți și tineri nu merge la școală, nu urmează o formare profesională sau alte tipuri de formare și, 

prin urmare, nu își poate găsi un loc de muncă;  
„Monitorului Educației și Formării 2020”, realizat de Comisia Europeană, arată că rata abandonului școlar din România, 

în anul 2019, a fost de 15,3%, în timp ce ținta pentru 2020 a fost de 11,3%. În același timp, în Europa, rata de părăsire timpurie 
a școlii a scăzut, în medie, de la 13,4 %, în 2011, la 10,2 % în 2019.  

Motivele pentru care rata abandonului școlar este crescută în România, sunt bine cunoscute: mulți copii nu se pot 
școlariza în localitatea în care locuiesc, multe familii cu precădere în mediul rural, se luptă cu sărăcia și își trimit copiii să 
muncească pentru bani, implicarea redusă a părinților în educația copiilor, lipsa formării cadrelor didactice, fonduri sau 
metodologii insuficiente, iar, din păcate, lista poate continua.   

Cu cât abandonează școala mai devreme un copil, cu atât îi va fi mai greu ca adult să se integreze în societate, să își 
găsească un loc de muncă și să susțină o familie. Abandonul școlar generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de 
sănătate.      
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Consider că identificarea de soluții pentru reducerea abandonului școlar este o chestiune ce nu are culoare politică, iar 
executivul și legislativul trebuie să colaboreze pentru conturarea unui cadru legislativ coerent și funcțional pentru a se asigura 
prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea performanțelor școlare.   

Prin urmare, domnule ministru, apreciind vasta dumneavoastră activitate în domeniu, vă înaintez rugămintea de a 
prezenta oral și în scris punctul de vedere al ministerului pe care îl coordonați cu privire la politica actualului Guvern în ceea 
ce privește reducerea abandonului școlar.   

Totodată, vă rog să faceți public care este rata actualizată a abandonului școlar din România, care sunt măsurile concrete 
pe care Ministerul Educației le implementează pentru reducerea acesteia și care este impactul sau rezultatul acestor măsuri. 
Există în acest sens, în exercițiu, programe integrate de sprijin pentru familiile vulnerabile?   

Deoarece cei mai expuși la riscul de abandon școlar sunt copiii ce provin din medii rurale, din familii sărace, din 
comunități de romi sau au o dizabilitate, vă rog, domnule ministru, să precizați care sunt măsurile concrete și în vigoare pentru 
a sprijini acești copii.   

În speranța unui dialog instituțional constructiv, vă rog să primiți expresia înaltei mele considerații.  
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul oral și în scris.   

*** 
 

Adresată:  domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene  
De la: Dan-Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: Accesarea la nivelul județului Botoșani a finanțărilor din Planul Național de Redresare și Reziliență 
pentru realizarea de investiții în infrastructura de sănătate, educație, rutieră, utilități și mediu 

 
Stimate domnule ministru,   
În baza Articolului 112 din Constituția României privind obligația membrilor guvernului de a răspunde la interpelările 

formulate de deputați și senatori și în conformitate cu articolele 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă adresez 
următoarea interpelare.  

Care sunt obiectivele de investiții concrete care vor fi finanțate din Planul Național de Relansare și Reziliență pentru 
județul Botoșani, având în vedere faptul că este nevoie urgentă de investiții în construirea, amenajarea și extinderea secțiilor 
Spitalului Județean de Urgență Mavromati, în reabilitarea termică a unităților de învățământ pentru creșterea eficienței 
energetice, în dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor și în realizarea sistemului de alimentare cu apă 
pentru localitățile din zona de Nord a județului Botoșani.  

Vă prezint o parte din aceste obiective de investiții care sunt eligibile pentru a fi finanțate din Planul Național de 
Redresare și Reziliență, astfel încât infrastructura de sănătate, educație, utilități și mediu din județul Botoșani să fie reabilitată 
în perioada imediat următoare.   

În domeniul sanitar este vorba de investiții la Spitalul Județean de Urgență Mavromati: construirea Ambulatoriului  de 
specialitate și Spitalizare de zi, extinderea, refacerea și modernizarea Secției de Pediatrie și reabilitarea clădirilor în care se află 
Secția de Psihiatrie, Centrul de Radioterapie și Secția de Boli Infecțioase. În domeniul învățământului sunt necesare alocări de 
fonduri pentru termoizolarea clădirilor în care funcționează Colegiul Național Mihai Eminescu, Liceul Pedagogic Nicolae 
Iorga, Liceul de Artă Ștefan Luchian, Școala Gimnazială nr. 10,  Centrul Național de Educație Inovativă și Specializare 
Inteligentă, amenajarea Centrului multifuncțional pentru activități educative, culturale, recreative, socioculturale din 
municipiul Botoșani, precum și consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Muzeului de Științe ale Naturii Dorohoi.  

La nivelul infrastructurii de mediu și utilități publice sunt necesare investiții imediate pentru realizarea sistemului 
integrat de management al deșeurilor, amenajarea sistemului de alimentare cu apă pentru localitățile din zona de Nord a 
județului Botoșani, reducerea emisiilor de CO2 prin realizarea de centrale fotovoltaice, înlocuirea lămpilor de iluminat, 
eficientizarea energetică a clădirilor atât pentru municipiul Botoșani, cât și pentru celelalte localități din județ.  

În ceea ce privește infrastructura rutieră este eligibilă pentru a fi finanțată din Planul Național de Redresare și Reziliență 
atât reabilitarea străzii IL Caragiale precum și construcția pasarelei între Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv 
Cornișa și zona de agrement Versant Pacea din municipiul Botoșani.  

1. În momentul realizării Planului Național de Redresare și Reziliență ați avut în vedere un mecanism de repartizare a 
sumelor disponibile la nivel regional și județean, astfel încât să existe o distribuție echilibrată a fondurilor la nivel național?   

• Dacă da, care sunt sumele care ar putea fi accesate de județul Botoșani și care au fost criteriile după care ați stabilit 
această repartizare?   
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• Ați ținut cont de faptul că Regiunea Nord-Est este cea mai puțin dezvoltată, fiind deci indicat ca aici să fie alocate cele 
mai mari sume, pentru reducerea decalajelor de dezvoltare?  

2. Care dintre obiectivele enunțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență ar putea fi accesate de 
autoritățile locale de nivel județean sau local, având în vedere investițiile pentru județul Botoșani pe care le-am expus anterior?   

3. Care va fi mecanismul de aprobare, selecție și finanțare prioritară, implementare, plăți și decontări pentru proiectele 
depuse în vederea accesării fondurilor disponibile în Planul Național de Redresare și Reziliență?  

Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile sau de maxim 30 de zile, în cazul unei motivații justificate înaintate 
Biroului permanent al Camerei Deputaților.  

Cu stimă, 
*** 

 

Adresată: domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății  
De la: Gabriel-Valer Zetea, deputat 
Obiectulinterpelării: Comisie de anchetă în urma acuzațiilor de măsluire a cifrelor pandemiei 

 
Domnule ministru, toți românii am fost șocați, zilele trecute, de acuzațiile grave pe care leați lansat la adresa fostului 

Guvern PNL condus de Ludovic Orban și implicit la adresa fostului ministru al Sănătății, penelistul Nelu Tătăru. Scandalul 
monstruos pe care l-a iscat răspunsul dumeavoastră, domnule Voiculescu, la postarea fostului ministru al Muncii, Violeta 
Alexandru și pe care l-am văzut cu toții ne arată că rezultatele pandemiei au fost măsluite de Guvernul PNL. Potrivit 
afirmațiilor dumneavoastră, din calcul au fost eliminate cifrele din focare, fapt care nu s-a întâmplat nicăieri în Europa, în timp 
ce la calculul incidenței la 14 zile, două zile au fost ”pierdute” de oficialii peneliști.   

Partidul Social-Democrat atras atenția, încă de anul trecut, că liberalii mint atunci când prezintă datele pandemiei la 
nivelul țării și că singurul lor scop este acela de a nu pierde puterea. Am spus-o în repetate rânduri noi, iar acum 
dumneavoastră ați confirmat: scopul PNL este politica, nu sănătatea! Peneliștii sunt cinici, sunt machiavelici și sunt inumani. 
Singurul lor țel este să păstreze cât mai mult guvernarea, să căpușeze instituțiile statului, să pună mâna pe banii publici, să își 
instaleze pilele și politrucii în funcții de putere. DA, și în poziții cât mai bine plătite din banii noștri, ai tuturor. Ne-au pus în 
pericol sănătatea doar pentru a avea alegeri! Au sfidat toate normele bunului simț, sfidează românii prin fiecare acțiune pe care 
o fac, prin fiecare declarație mincinoasă cu care ies în public.   

Scandalul iscat în interiorul coaliției la guvernare este unul care pune România pe jar. USR, partenerul de guvernare al 
PNL acuză public peneliștii, prin vocea dumneavoastră, de faptul că cifrele au fost ”aranjate” din pix în toamna anului trecut, 
doar pentru a nu fi amânate alegerile. Acțiuni care au fost făcute cu premeditare de liberali, fiind îngroziți de scăderea 
vertiginoasă în sondaje. Ne-au restrâns drepturile și libertățile cetățenești, au închis școlile de peste un an de zile, carantinează 
după ureche și în funcție de interesele politice. Au distrus economia, au lăsat milioane de români pe drumuri, au distrus sute de 
mii de afaceri.  

În consecință, Partidul Social Democrat consideră că se impune, de urgență, convocarea unei comisii speciale în 
Parlament, care să ancheteze acțiunile liberalilor și sperăm ca useriștii care au demascat public această fraudă să susțină 
proiectul la vot. Peneliștii mint cu nerușinare și continuă să mintă cu același cinism. Golănia liberală trebuie să înceteze! 
Așteptăm că useriștii să aibă curajul de a-și menține afirmațiile atunci când se va cere înființarea unei comisii speciale de 
anchetă în Parlament. Adevărul trebuie să iasă la iveală, iar PNL trebuie să plătească pentru toate mizeriile făcute.    

Am speranța, domnule ministru, că veți avea discuții constructive cu colegii din USR și le veți explica faptul că nu 
puteți să girați minciuna și cinismul cu care PNL a înțeles să guverneze în tot acest timp. Mai mult, mă aștept ca, la votul de 
constituire a comisiei parlamentare de anchetă, să avem atât votul dumneavoastră, cât și al colegilor din USR. Pentru că ați 
jurat atât dumneavoastră, cât și fiecare parlamentar userist, că veți pune mai presus de orice interes personal binele tuturor 
românilor. Și măcar în ceasul al 12-lea mă aștept, domnule ministru Voiculescu, să nu girați un astfel de guvern perfid, pentru 
care sănătatea și siguranța românilor nu a contat niciodată.   

În consecință, doresc să ne explicați cum susțineți un guvern despre care știți că a pus în pericol cu bună știință sănătatea 
românilor și vă cer să ne spuneți cum veți vota atunci când vom cere anchetarea și pedepsirea tuturor celor vinovați de 
măsluirea cifrelor pandemiei.   

Solicit răspuns scris și oral.   
Cu respect, 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 
Programul Rabla ar trebui să devină din ce în ce mai verde 

 
Anul 2020 a fost cu adevărat anul mașinilor electrice, bugetul alocat  pentru Rabla Plus fiind cel mai mare de când a fost 

demarat acest program.  
Foarte mulți români s-au arătat interesați de programul pe care l-am derulat la minister și de achiziționarea unor mașini 

mai puțin poluante și, ca atare, au fost rezervate peste 4.000 de autovehicule electrice. Electrificarea transportului devine o 
necesitate, mai ales în marile orașe – fie că vorbim de transportul în comun sau de mașinile personale. Avem nevoie de 
reglementări specifice în domeniu și de scheme serioase de ajutor de stat. 

Bugetul de anul acesta va permite achiziţionarea a 6.600 de maşini full electrice şi aproximativ 5.000 de maşini hibride 
plug-in și nu pot decât să salut decizia ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor de a dubla bugetul acestui program.   

Un buget de 400 de milioane de lei pentru Rabla Plus este o veste foarte bună, atât pentru cei care își doresc să 
achiziționeze noi autovehicule, cât mai ales pentru mediul înconjurător. 

Realitatea este că opt din zece mașini care circulă azi pe străzile din România sunt mai vechi de 10 ani, conform unor 
date ale Direcției de Înmatriculări, iar mare parte din poluarea din marile aglomerări urbane este cauzată de trafic.  

Valoarea primelor de casare acordate în "Rabla Plus" va  rămâne neschimbată, respectiv 10.000 de euro pentru maşinile 
100% electrice şi circa 4.500 de euro pentru cele hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului 
achiziţionat. 

În contextul noilor obligații asumate de România pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% 
până în 2030, electrificarea transportului este mai mult decât o necesitate. În contextul dat, m-aș bucura ca an de an, programul 
Rabla să devină din ce în ce mai verde, cu un buget considerabil mai mare pentru mașinile electrice în pofida celor clasice. 

 
Deputat  

Mircea Fechet 
*** 

 

Declarație politică 
 
1994. Prima încercare de a declara municipiul Iași drept oraș-martir. Se întâmpla în regimul de tristă amintire al lui Ion 

Iliescu. Atunci, s-a aflat pentru prima data că în Iași , cu câteva zile înainte de momentul declanșării Revoluției de la 
Timișoara, ar fi existat o tentativă de a tipări și distribui câteva manifeste. Atunci, Ion Iliescu a fost împiedicat de asociațiile de 
revoluționari să își bată joc de sacrificiul Timișoarei.  

  Câțiva ani mai tarziu, prin 2009, reprezentanții PDL Iași au forțat din nou declararea municipiului Iași drept oraș-
martir, și asta în condițiile în care în capitala Moldovei nu s-a întâmplat nimic înainte de 16 Decembrie, ziua în care 
comunismul a intrat pe un drum fără întoarcere în România pentru că Timișoara a fost cu adevărat neînfricată.  

 Cea mai recentă încercare a fost enunțată în 2019, cand un politician USR a vrut sa iasă în evidență și să obțină pentru 
Iași titlul de oraș-martir. Sacrilegiu ar spune unii, o bătaie de joc susțin asociațiile de revoluționari din Timișoara.  

   Eu cred că e doar o dorință de a epata, fără o baza reală , a unui politician cu un tupeu uluitor. Să ai îndrăzneală să 
ceri ca un oraș în care nu s-a tras un foc de armă în Decembrie 89 sa fie pus la egalitate cu unul în care oamenii au fost uciși de 
gloanțele forțelor de represiune doar pentru că au cerut libertate, reprezintă într-adevăr un afront adus martirilor Timișoarei.  
Nu vreau să contest așa-zisa acțiune cu manifeste și intenția  de a ieși în stradă pe 14 decembrie. Dar ceea ce contează este că 
nu s-a înfăptuit. Dar să contești titlul de primul oraș martir al Revoluției Romane Timișoarei nu arată decat ridicolul în care 
risca sa cada USR-ul.  

   Nu, nu sunt de acord ca spiritul Timișoarei să fie batjocorit. Nu sunt de acord ca memoria celor care s-au sacrificat 
pentru libertate sa fie întinată. Vreau să-l văd pe inițiatorul acestui proiect fantomă cum se uită în ochii copiilor care și-au 
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pierdut părinții sau ai celor care și-au pierdut soțul sau soția, bunicul ori bunica, sora sau fratele pe strazile Timișoarei, loviți 
de gloanțele criminalilor din ‘89, să le explice cum Iașiul merită sa fie oraș-martir.  

 Voi vota pentru respingerea acestui proiect de lege și sunt sigur că și colegii mei, parlamentarii de Timis, de la toate 
partidele politice, inclusiv de la USR, vor refuza să voteze umilirea eroilor de la Timișoara.        

Deputat 
Chira Claudiu-Martin 

*** 
 

Educaţia-domeniu strategic şi prioritar al României pentru anul 2021 
 
    Conștienți fiind de importanța vitală de a investi în tânăra generație, Guvernul României a ținut cont de consecințele 

sociale și economice de până acum ale subfinanțării educației.  
   Conform angajamentelor asumate în fața românilor, Executivul Florin Cîțu a alocat pentru acest an cel mai mare buget 

destinat educației naționale din ultimii 30 de ani. Astfel, de la bugetul național Ministerul Educației a primit suma de 5,7 
miliarde euro, iar prin Planul Național de Redresare și Reziliență se vor aloca alți 1,8 miliarde euro.  

    De asemenea, grație unor programe de granturi europene, se vor realiza o serie de investiții de amploare în 
infrastructura școlară și în resursele umane, în valoare de alți 500 milioane euro. Nu în ultimul rând, suma de 70 milioane euro 
va fi distribuită plății profesorilor responsabili de acțiunile remediale destinate elevilor restanțieri cu materiile din primul 
semestru, din cauza pandemiei. 

   Tot din bugetul de stat vor fi finanțate bursele școlare, cu suma de 536 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o dublare 
a cuantumului alocat acestui capitol anul trecut.          

   Bursa minimă este de 100 lei pentru fiecare categorie, respectiv de performanță, de merit, de studiu sau socială, iar 
dacă doresc autoritățile locale pot să majoreze această sumă din  bugetele locale. 

   Problema finanțării educației din România integrează un amplu sistem care nu s-a putut alinia în ultimii ani la 
standardele europene privind alocarea bugetară anuală din Produsul Intern Brut pentru educație.  

   Abandonul școlar, lipsa de resursei umane competente și calificate, slaba corelare a competențelor profesionale ale 
beneficiarilor educației cu nevoile mediului economic privat precum și subdezvoltarea cercetării științifice sunt doar câteva din 
efectele subfinanțării educației din ultimii ani.  

   În consecință, Guvernul României a transpus în fapte angajamentele luate în fața românilor, prin voința politică 
asumată pentru investiții generoase în educație.  

   În acest proces curajos de restabilire a priorităților pe termen mediu și lung ale României, Guvernul va avea tot 
sprijinul parlamentarilor care apreciază că bunul cel mai de preț al statelor moderne este educația. 

 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Aderarea la OCDE - un obiectiv major al politicii externe românești 
 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
Politica externă românească va continua să fie una predictibilă, coerentă, bazată pe consens național și axată pe 

îndeplinirea responsabilă a angajamentelor asumate în plan extern, pe promovarea și apărarea obiectivelor și intereselor 
naționale. Cei trei piloni care au marcat direcția politicii externe a României, anume creșterea rolului și influenței în UE și în 
NATO, precum și dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, vor continua să 
reprezinte prioritățile diplomației noastre, însă această criză generată de virusul Sars-Cov-2 a făcut limpede importanța 
extinderii multilateralismului, nevoia eficientizării cooperării internaționale și a acțiunii organizațiilor internaționale.  

Luând în considerare principalele puncte în care au fost lovite majoritatea statelor lumii, mai precis sistemul medical și 
economia, este imperios necesară creșterea cooperării între națiuni pentru o revenire rapidă și solidă. În acest sens, având în 
vedere problemele cu care s-a confruntat economia în ultimul an, un obiectiv major pentru România este aderarea la 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Înființată în 1961, OCDE este un for interguvernamental care are ca 
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obiect de activitate identificarea, diseminarea și evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creșterii 
economice, prosperității și dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum și la nivel global.  

De la momentul apariției, OCDE constituie o autoritate recunoscută în plan internațional în domeniul elaborării de 
analize, recomandări, date comparative și statistici economice și sociale, având ca principale direcții de acțiune restabilirea 
încrederii în piață prin eficientizarea și nivelarea mecanismelor care o fac să funcționeze, îmbunătățirea și consolidarea 
politicilor fiscale naționale, promovarea inovației în economie și valorificarea capitalului uman, prin capacitarea forței de 
muncă. OCDE numără 37 de membri, dintre care majoritatea – 24 europeni, state dezvoltate ce dețin 70% din producția și 
comerțul la nivel global, precum și 90% din nivelul mondial al investițiilor străine directe.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Procedurile de extindere în această organizație sunt și ele unele specifice, diferite de ale altor organizații. Mai precis, 

după ce membrii agreează iniţierea unui nou „val de extindere”, Consiliul OCDE adoptă decizia oficială a lansării invitaţiilor 
de aderare şi a începerii negocierilor, în baza unui calendar de aderare.  

Deciziile Consiliului OCDE privind un anumit „val de extindere” pot fi luate în bloc sau defalcat/etapizat, în funcţie de 
nivelul de pregătire al candidaților şi de susţinerea politică din cadrul organizaţiei. Astfel, pentru unii candidaţi se decide 
lansarea invitaţiei de aderare, pentru alţii se decide continuarea evaluării stadiului de pregătire în scopul lansării ulterioare a 
invitaţiei. În prezent, după adoptarea noului cadru de evaluare a candidaturilor și în concordanță cu deciziile Conferinței 
Ministeriale OCDE din iunie 2017, Consiliul OCDE dezbate subiectul demarării unui nou exercițiu de extindere a organizației. 
Există în acest moment 6 candidaturi discutate în Consiliu, printre care și cea a României.  

Din experienţa celor două etape de extindere a OCDE care s-au derulat de la „Raportul Noboru” (2005, respectiv 2013), 
rezultă că sprijinul politic acordat de statele membre importante ale organizaţiei, în special de SUA, Japonia şi statele mari din 
UE este la fel de semnificativ ca îndeplinirea criteriilor tehnice de aderare. Aderarea la un asemenea înalt for este o șansă, dar 
și o necesitate pentru consolidarea poziției României ca actor pe scena internațională, dar și pentru aportul pe care expertiza 
OCDE o va putea aduce la dezvoltarea economică a țării noastre. 

 Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan-Alexandru Bola 
*** 

 

Guvernul Cîțu a adoptat din nou măsuri benefice contribuabililor 
 

 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
Ținând cont de faptul că ne aflăm încă în plină pandemie provocată de Sars-Cov-2, în ședința de Guvern de săptămâna 

trecută au fost propuse de către Guvernul Cîțu o serie de alte măsuri benefice mediului de afaceri, în contextul incertitudinii 
economice legate de evoluția pandemiei de Covid-19. 

În acest sens, unele dintre acestea reprezintă prelungiri necesare a unor decizii, avându-se în vedere situația actuală, așa 
cum este cazul pentru HORECA cu privire la prelungirea perioadei cu 90 de zile de scutire a plății impozitului specific, 
începând cu 1 aprilie 2021 - ultima oară, acesta a fost prelungit tot cu 90 de zile, în luna decembrie a anului trecut. 

De asemenea, au mai fost adoptate și alte măsuri de către Guvernul Cîțu pentru a veni în sprijinul contribuabililor, iar 
acestea se referă la: 

•    prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare de la 30 iunie 2021, la 31 ianuarie 2022; 
•   extinderea termenului până la care contribuabilii pot beneficia de rambursarea TVA cu control ulterior, de la 31 

martie 2021, la 31 ianuarie 2022; 
•   contribuabilii pot beneficia în continuare de ștergerea accesoriilor fiscale (cum ar fi dobânzile și penalitățile), cu 

condiția plății debitelor principale și a îndeplinirii celorlalte criterii menționate în legislație, până la data de 31 ianuarie 2022; 
•   facilitatea de eșalonare la plată, în formă simplificată, a obligațiilor bugetare datorate după data declarării stării de 

urgență se menține până la 30 septembrie 2021. 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Totodată, pentru a veni în sprijinul tinerilor, dar și a celor care-și întemeiază o familie, Guvernul României a adoptat și 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului 
"Noua casă". După cum știți, Programul „Noua Casă” este un program guvernamental destinat persoanelor fizice, care 
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facilitează achiziția unui imobil cu destinația de locuință, prin intermediul contractării de credite garantate de stat. Astfel, 
pentru anul 2021, a fost alocat un plafon al garanțiilor de 1,5 miliarde lei, în vederea implementării programului "Noua casă". 

În acest context încă dificil din punct de vedere sanitar și economic, Guvernul Coaliției PNL-USR-Plus-UDMR ține 
cont de toate problemele cu care se confruntă mediul de afaceri, precum și fiecare contribuabil în parte și are în vedere 
continuarea promovării unor măsuri de sprijin real și în acest an, astfel încât să reușim să trecem cu bine peste criza provocată 
de pandemie și să creăm toate premisele necesare relansării economiei românești. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 

 

În România liberală moștenirea lui Dragnea nu este garantată 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Din primul moment în care a preluat guvernarea, Partidul Național Liberal a inițiat repararea nedreptăților și mârșăviilor 

comise în guvernarea PSDragnea - în special în domeniul justiției -, care aproape au scos țara de pe traiectul său european. În 
România, câtă vreme Partidul Național Liberal se va afla la guvernare, ″moștenirea″ lui Liviu Dragnea va fi abolită în 
integralitatea sa. Astfel, săptămâna trecută a fost una extrem de importantă pentru dezideratul ″dedragnizării″ țării. În acest 
sens, au fost date două voturi importante în ceea ce privește Justiția în România. Prin primul vot, Camera Deputaților a respins 
proiectul de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală, opere ale lacheilor lui Liviu Dragnea, iar cel de-al 
doilea a vizat desființarea Secției Speciale, organism care nu a fost dorit de magistrați, nu a fost dorit de cetățeni și a fost aspru 
criticat de partenerii noștri externi. Mai mult, Comisia Europeană, Comisia de la Veneția, Greco și Avocatul General al CJUE, 
au reținut că această secție a fost înființată cu încălcarea statului de drept și a dreptului UE.  

Voturile date săptămâna trecută în Cameră sunt doar primii pași dintr-o reformă mai amplă pe care coaliția de guvernare 
o va realiza, potrivit programulului de guvernare.  

Conform unui alt text constituțional, Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - 
legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale. Conjugat cu acest text, există și datoria noastră, 
a liberalilor, de a garanta și a păzi cu sfințenie această arhitectură instituțională. Independența Justiției, liberul acces al 
cetățenilor la Justiție, funcționarea puterii judecătorești ca o autentică putere în stat, non-interferența politicului în funcționarea 
justiției sunt principii fundamentale pe care dorim să le păzim de orice intruziune arbitrară. Este foarte important pentru 
România să pună punct, odată pentru totdeauna perioadei negre declanșate de PSD, perioadă care a generat grave 
disfuncționalități în sistemul de justiție și care a condus la deteriorarea gravă a imaginii țării noastre la nivel internațional, 
afectând dreptul fiecărui cetățean la o justiție independentă.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Aberațiile precum OUG 13 sau Secția Specială au fost rezultatul servilismului unui întreg partid, începând de la prim-

ministrul marionetă Grindeanu, care, după o ″dizidență″ efemeră, a fost împăcat de Liviu Dragnea prin oferirea postului de 
director al ANCOM și, ca prin miracol, diferendele au dispărut. Nu acceptăm ca pesediștii, slugile lui Liviu Dragnea, să ne țină 
prelegeri despre cum se guvernează o țară, în timp ce ei au fost la cheremul și voința unei singure persoane care, în mod cert, 
își va avea locul asigurat în analele nefaste ale istoriei românești postdecembriste. Epoca Liviu Dragnea este pe cale de a se 
încheia, însă aceasta are rădăcini adânci și trăiește în pesediștii care sunt astăzi în Parlament și care vor să păcălească cetățenii 
români că s-au schimbat. Noi, însă, privim cu precauție un lup cu blana schimbată, cum este cazul PSD... 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 
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Planul Național de Relansare și Reziliență are la bază reforme esențiale pentru modernizarea României 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
România modernă și reformată este visul fiecărui român. De la desprinderea de comunism, trecerea prin purgatoriul 

numit tranziție, țara noastră se află în fața unei noi provocări numite Planul Național de Relansare și Reziliență. După 30 de 
ani, avem șansa de a pune în aplicare un plan ambițios de reforme structurale ale sistemului, prin investiții masive în toate 
domeniile de activitate.  

România modernă și reformată, prin Planul Național de Relansare și Reziliență, are în vedere investiții accelerate 
pentru:  tranziția spre energia verde, transformarea digitală a României, economie sustenabilă, coeziune socială, sănătate, 
mediu, transporturi, precum și pentru implementarea de politici pentru generația următoare. Țara noastră are în față un plan 
ambițios, care urmărește reducerea dezechilibrelor de dezvoltare, atât la nivelul României, cât și în interiorul Uniunii 
Europene. Prin aceste alocări financiare suplimentare din partea Uniunii Europene, ne revine misiunea de a reclădi speranța 
românilor că Romania poate fi ”o țară ca afară”!  

Doamnelor și domnilor deputați,  
România modernă și reformată este despre o viziune la care putem contribui cu toții, indiferent dacă suntem la putere 

sau în opoziție, mai ales că acest plan vizează fonduri și proiecte finanțate, pentru fiecare comunitate din România. Avem la 
dispoziție 30 de miliarde de euro, o sumă impresionantă aflată la dispoziția României. Mă aștept ca opoziția să vină cu 
propuneri, proiecte, soluții pentru alocările financiare din perioada 2021-2026. În loc ca cei din opoziție să fie frânarii 
României, aceștia au șansa să apese pe accelerație, prin propuneri de proiecte care pot reda șansa unor comunități de a avea cel 
puțin lucruri elementare ale secolului 21: lumină, apă, canalizare. 

Programul Național de Redresare și Reziliență este împărțit în așa fel încât toate domeniile vieții sociale și economice să 
primească fonduri pentru dezvoltare.  

Domnilor din opoziție, aveți șansa să contribuiți la dezvoltarea României, la reforme și la modernizarea statului român 
și să intrați în istoria țării ca un partid care ține cu românii și iubește această țară. Fiți siguri că românii îi vor aprecia mult mai 
mult pe cei care fac, pe cei care dezvoltă, pe cei care modernizează, pe cei care investesc. Aveți această șansă, de a fi de partea 
românilor, prin fapte, nu prin vorbe.  

România modernă și reformată este dorința tuturor românilor. Împreună, putem înfăptui acest vis măreț pe care îl avem 
de aproape 30 de ani, de la revoluție! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
 

Pandemia trebuie combătută cu solidaritate, dar și cu măsuri eficiente 
 

În urmă cu un an, virusul SARS-CoV-2 a apărut și în România, afectând major sănătatea populației și toate domeniile 
strategice.  

După nenumărate restricții impuse, trebuie să admitem că tuturor ne este dificil să rămânem răbdători față de acest 
context nefavorabil, însă perseverența în tot ceea ce înseamnă respectarea regulilor impuse de autoritățile în măsură să ne 
protejeze este singura și cea mai rapidă cale pentru a depăși acest impas.  

În primul rând, metoda cea mai importantă de combatere a pandemiei este vaccinarea. În ciuda diverselor mijloace de 
informare, sau mai bine zis dezinformare, ce instigă panică prin publicarea unor informații ce nu corespund cu părerea avizată 
a specialiștilor, imunizarea populației în proporții cât mai mari rămâne o prioritate declarată pentru România. Vedem clar 
exemplul prezentat de țări precum Israel sau Marea Britanie, care prin vaccinarea masivă au reușit să reducă semnificativ 
numărul infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. În Israel, după vaccinarea a aproape 50% din populație, conducerea țării face 
primii pași timizi, dar siguri, pentru revenirea la normalitate după pandemie. Ministerul Sănătății din Israel declară că rata de 
infectare a fost redusă cu 95,8%. Fără îndoială, cred că România are aceleași șanse de succes în lupta cu virusul Covid-19, în 
special o dată ce, în al doilea trimestru al acestui an, UE va distribui României și statelor membre o cotă parte semnificativă 
din totalul de aproximativ 360 de milioane de doze de vaccin provenind de la cei patru producători autorizați de Agenția 
Europeană a Medicamentului.  
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În al doilea rând, pe cât de responsabili suntem individual, pe atât de solidari și uniți trebuie să rămânem în efortul de a 
consolida reziliența țării față de amenințările ce vizează sănătatea. Aici mă refer la importanța conștientizării rolului pe care 
masca de protecție îl are și de a continua să o purtăm în toate situațiile în care aceasta este prevăzută pentru a limita 
răspândirea virusului. De asemenea, putem ajuta la controlul pandemiei prin utilizarea în permanență a soluțiilor dezinfectante 
și păstrând distanțarea fizică. 

În al treilea rând, este necesar ca și eforturile Ministerului Sănătății să fie mai coerente și eficiente. Am lucrat la o 
analiză comparativă între numărul de teste RT PCR efectuate și cazurile Covid-19 aflate la ATI, în perioada 1-15 noiembrie 
2020, respectiv 1-15 martie 2021.  

Prin urmare, se observă o diferență semnificativă în ceea ce privește numărul de teste RT PCR din luna noiembrie 2020, 
față de luna martie 2021, când se înregistrează o scădere acută în totalul de teste efectuate zilnic. Astfel, în luna noiembrie 
2020 s-au efectuat cu 119.749 maimulte teste RT PCR încomparație cu aceeașiperioadă din lunamartie a anului 2021, 
așadarmaipuține cu 26%. Uitându-ne mai exact, cifrelearatăcăînmedie, înlunanoiembrie se efectuau cu aproximativ 7.500 
maimulte teste zilnic.  

Faptulcă se efectuează teste antigenicerapide nu este de natură a adăugaîntotdeaunaacestnumăr de teste la cele RT PCR 
pentrucă, potrivitOrdinuluiMinistruluiSănătățiinr. 1513/2020, pacienţii cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolaţi imediat 
în zonele COVID; pacienţii cu rezultat negativ la testul antigenic rapid şi care prezintă simptome sugestive pentru infecţia cu 
SARS-CoV-2 conform definiţiei de caz vor fi retestaţi prin metoda RT-PCR. 

Cu toatecătestarea RT PCR esteînscădere, se poateremarcafaptulcăînsecțiile de A.T.I. numărulpaciențilorinternați a 
crescutînperioadaanalizată. Per ansamblu, numărul de paciențispitalizați la A.T.I. înperioadaanalizată din lunamartie, 
înciudagradului de testarediminuat, este cu 975 mai mare decâtînperioadasimilară din lunanoiembrie a anuluitrecut. 

Prin urmare, este nevoie ca Ministerul Sănătății să depună eforturi urgente de creștere a numărului de teste RT PCR, 
inclusiv prin modificarea metodologiei de testare și, pe model european, prin extinderea acesteia la categorii prioritare precum 
bolnavii cronici de afecțiuni cardiovasculare, renale, diabet și alte afecțiuni grave. 

 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Declarație politică 
Stimațicolegi, 
Însfârșit, Spitalul Regional de UrgențeIașiprindeviață! 
ÎnședințaGuvernului de joi, 25 martie, s-au făcutalțipașiconcrețiînevoluțiademersului de construire a Spitalului Regional 

de Urgență din Iași.  
Mai exact, executivulRomâniei a aprobatsemnareaContractului de finanţaredintreRomâniaşi Banca Europeană de 

Investiţii (BEI), învaloare de 250 milioane de euro, destinatconstruiriiSpitalului Regional de UrgenţăIaşi, 
precumşiacordareaîmputernicirii de semnareministruluiFinanţelor. 

Ministerul Sănătăţii va coordona construcţia Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi pe o perioadă de aproximativ șapte ani, 
iar data limită de tragere a sumelor împrumutului este de 84 de luni de la data semnării contractului de finanţare. 

Costul total net al acestui proiecteste de 420,9 milioane de euro, din care aproximativ 60% va fi finanţat prin 
împrumutul care urmează a fi contractat cu BEI, iar restul de 40% de la bugetul de stat şi din fonduri nerambursabile. 

Este o veste extraordinară nu doar pentru Iași, ci pentru întreaga Regiune de Nord-Est. 
SRU Iaşi va avea o capacitate de 850 de paturi, din care 776 vor fi pentru îngrijire medicală internă acută, iar alte 74 

pentru îngrijirea critică. La cele 850 de paturi se adaugă alte 60 paturi pentru UPU şi 40 de paturi pentru internarea de zi. În 
aceeaşi locaţie se vor găsi 70 de cabinete de consultaţii de ambulatoriu şi 19 săli de operaţii. 

Vor fi 2.923 de angajaţi, numărul anual de pacienţi fiind estimat la 100.000. 
Va fi cea mai mare investiție publică din istoria Iașului. Acest proiect este esențial pentru că în acest moment Unirea de 

Primire Urgențe de la Spitalul Sf. Spiridon este supraîncărcată și depășită dun punct de vedere material.  
SRU va primi cele mai complexe cazuri din regiunea de nord-est. Potrivit documentației tehnice, SRU este un complex 

de construcții pe 7 etaje (subsol, parter și 5 etaje) cu o parcare de 1.500 de locuri (900 sunt destinate angajaților, iar 600 
pacienților). 
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Suprafața totală construită a spitalului va fi de aproximativ 148.885 mp. Amprenta clădirii este de 27.340 mp. Suprafața 
totală utilă netă a clădirii este de 70.108 mp, în timp ce volumul total construit este de 678.163 mp. 

Deputat 
Muraru Alexandru 

*** 
 

Anul 2021 este anul relansării economiei naționale după pandemia de COVID-19 
 
Economia românească, ca de altfel toate economiile lumii,  trec printr-o perioadă dificilă. Pandemia de COVID-19 încă 

persistă, iar consecințele sociale și economice ale acesteia sunt cu atât mai evidente. Tocmai de aceea Guvernul României și-a 
propus ca anul  2021 să fie anul relansării economiei naționale, iar PIB-ul să revină la valoarea de dinainte de pandemie. 

Recentul pachet de măsuri socio-economice adoptat de Guvernva contribui în mare măsură la redresarea şi relansarea 
economiei autohtone. Spre exemplu, una dintre aceste măsuri este cea propusă de Ministrul Muncii care vizează creșterea 
stimulentelor acordate părinților ce se întorc la muncă înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni. 

Stimulentele vor creştede la 650 de lei la 1 500 de lei, dincolo de această creştere substanțială, această măsură creează 
efecte în lanț – avantaje financiare pentru familia nou-născutului, își vor putea permite servicii profesionale pentru creșterea și 
îngrijirea copilului, părintele nu se profesionalizează, iar angajatorii nu vor duce lipsă de personal calificat.  

Estimările prealabile sunt de-a dreptul încurajatoare din 178.727 beneficiari de indemnizație pentru creșterea copiilor, 
aproximativ 20.014 (20%) dintre persoanele aflate în concediu pentru creșterea copiilor și plata indemnizației aferentă vor opta 
pentru întoarcerea la activitatea profesională și obținerea stimulentului de inserție, înainte de împlinirea de către copil a vârstei 
de 2 ani sau 3 ani în cazul copiilor cu de dizabilități.    

Stimați colegi, 
Partidul Naţional Liberal şi-a asumat în actul de guvernare un mandat foarte clar, să refacă România după pandemia de 

COVID –19, iar anul 2021 va fi cu certitudine anul relansării economiei naționale.  
Vă mulțumesc,      

Deputat 
Costel Şoptică 

*** 
Guvernul României condus de Florin Cîțu sare în ajutorul hunedorenilor 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Vești bune vin de la Guvern pentru hunedorenii afectați de vicisitudinile naturii. Prin hotărârea de Guvern nr. 

349/26.03.2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 martie 2021, au fost alocați 2.744.000 
RON pentru a reface drumul comunal 13A din comuna hunedoreană Buceș. Pentru asigurarea finanțării acestui ajutor acordat 
județului Hunedoara, precum și a altor unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale, se va suplimenta cu suma 
de 33.782 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021. Este o 
intervenție mai mult decât bine venită și arată, încă o dată, că problemele județului nostru sunt pe prima pagină a agendei 
guvernamentale.  

Mi-am asumat în acest mandat de deputat să reprezint interesele locuitorilor județului Hunedoara și voi depune tot 
efortul necesar pentru a mă asigura că vocea hunedorenilor va fi mereu auzită, iar atâta vreme cât la guvernare va fi Partidul 
Național Liberal, nu vor exista motive de îngrijorare că se va întâmpla contrariul.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Le mulțumesc personal atât domnului prim-ministru Florin Cîțu, cât și domnului președinte Ludovic Orban, fără 

sprijinul cărora astfel de probleme ale hunedorenilor nu ar fi fost soluționate. Lucrurile, însă, nu se vor opri aici. Județul nostru 
duce, asemenea multor altor județe din țară, o luptă crâncenă cu infectările cauzate de virusul Sars-Cov-2 în acest val al III-lea. 
Ajutorul venit din partea Guvernului va deveni din ce în ce mai necesar pentru a contracara efectele acestei pandemii - care a 
generat pierderi umane și economice grave -, mai ales în vederea extinderii campaniei de vaccinare, în special în zonele rurale.  

Garantarea sănătății și prosperității hunedorenilor au reprezentat unele dintre principalele motive pentru care am decis să 
îmi asum responsabilitatea mandatului de deputat în Parlamentul României și niciun obstacol nu mă va împiedica să acționez 
în consecință. Cu toate acestea, bătălia împotriva virusului Sars-Cov-2 presupune angajarea într-un efort conjugat. Fac apel la 
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toți cetățenii județului Hunedoara să respecte legile în vigoare, concepute pentru a-i proteja - deși sunt nemulțumitoare pentru 
mulți -, pentru că numai având grijă unul de celălalt, numai purtând mască, vaccinându-ne și păstrând distanța fizică putem 
spera că acest calvar se va sfârși cât mai curând și, astfel, să ne putem relua mersul vieții obișnuite așa cum o știam, într-un 
orizont de timp cât mai scurt.   

 Vă mulțumesc!        Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Declarație politică 

Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Mă numesc Dumitru Flucuș și sunt deputat PNL de Brașov la primul mandat. 
Înainte să primesc votul de încredere al românilor și să fiu ales deputat, urmăream cu atenție și eram interesat în legătură 

cu funcționarea Parlamentului României, despre atmosfera de aici, despre cum se desfășoară activitatea în legislativ.  
Astăzi este pentru prima dată când am onoarea să iau cuvântul oficial de la această înaltă tribună, după momentul 

depunerii jurământului. În cadrul comisiilor de lucru și în alte împrejurări am avut oportunitatea să intervin pe diverse 
subiecte. 

Până acum am participat discret, am stat și am observat cum funcționează ședințele Camerei Deputaților, care sunt 
reacțiile colegilor deputați. M-am gândit ce ar fi potrivit să spun la prima mea luare de cuvânt. Am decis că e bine să încep cu 
o declarație politică în care să fac apel la unitate, respect și colaborare între toate grupurile politice. 

De la începutul mandatului și până acum am avut ocazia să văd câteva scene pe care nu le credeam posibile în 
Parlamentul României. Au fost momente în care colegi parlamentari sau miniștrii s-au jignit reciproc, și-au adresat cuvinte de 
batjocură și insulte. Au fost schimburi de replici acide între vorbitorul de la tribună și colegii din sală. Am văzut în plenul 
Camerei Deputaților comportamentul de pe stadioane, cu huiduieli, aplauze, scandări, pancarte, păpuși, caricaturi.  

Eu, ca parlamentar nou ales, nu cunoșteam cum s-au atribuit acele porecle unor colegi. Nici nu mă interesează. Simt 
doar că este o ruptură mare între diferite persoane, între grupurile parlamentare. De multe ori se simte încrâncenare și chiar 
ură. 

Cei care sunteți mai vechi pe aici probabil v-ați obișnuit așa și a început să vi se pară normal ca unii să răspundeți cu 
aceeași monedă cu care cândva ați fost taxați. V-ați obișnuit într-atât încât nu vă dați seama că procedând așa, sistemul este 
ineficient. De aceea, eu vă rog să lăsăm în trecut acest mod de lucru, să ne regrupăm și să începem o colaborare bazată pe 
argumente și pe respect reciproc. 

Este clar că în toate partidele sunt oameni deosebit de buni, de mijloc sau mai dezinteresați. În fiecare partid se regăsesc 
oameni impecabili și alții care au anumite probleme. Trebuie să renunțăm să ne mai acuzăm unii pe ceilalți. Eu fac astăzi un 
apel la unitate, unitate în primul rând în Parlament și apoi unitate în țară. Pentru a putea fi de folos românilor, pentru a putea 
construi ceva durabil trebuie să lucrăm cu toții, să lucrăm împreună. Avem onoarea să fim reprezentanții unei națiuni medii ca 
pondere în Uniunea Europeană. În multe clasamente suntem la coada Uniunii Europene. Pentru a putea recupera, pentru a ne 
recâștiga respectul atât în interiorul țării, dar și în plan extern, pentru a fi eficienți trebuie să lucrăm în echipă, indiferent de 
gruparea politică.  

Chiar și așa ne va fi greu să ne impunem ca o națiune serioasă și demnă în Uniunea Europeană, și să obținem avantaje și 
condiții mai bune pentru conaționalii noștri. Dacă vom continua să ne certăm între noi, să nu susținem proiecte de legi 
eficiente doar pentru că au fost propuse de adversari politici sau să propunem proiecte iluzorii doar pentru a-i pune în 
dificultate pe ceilalți, dacă vom continua să facem teatru și circ în instituția Parlamentului sigur nu vom reuși să contăm în 
ochii partenerilor europeni și nici nu vom reuși să ne dezvoltăm patria. 

Fragmentarea politică trebuie estompată de jos în sus. Trebuie să primeze interesele țării, interesele naționale.  De aceea 
e nevoie ca din cel mai mic cătun, unde vecini, rude sau consăteni au ajuns să se certe pe motive politice și până în Parlamentul 
European să facem pace între noi, să strângem rândurile și să vorbim pe o singură voce. 

Trebuie să identificăm lucrurile care ne unesc și să le îndepărtăm pe cele care ne dezbină. 
Doar în momentul în care vom fi cu toții îndeajuns de responsabili încât să avem unitate și să ne susținem unii pe 

ceilalți, abia atunci vor începe să vină și beneficiile pentru țara noastră. 
Deputat 

Dumitru Flucuș 
*** 
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România trebuie să spună stop extremismului! 
Stimați colegi, 
Trecem prin momente îngrijorătoare pentru viața democratică a României. Recent, o mare artistă a poporului român, 

care ne-a reprezentat cu demnitate în întreaga lume, a fost amenințată cu moartea. Nenumărați oameni politici și-au exprimat 
adeziunea la valorile democratice. Este timpul să arătăm că statul român poate apăra civilizația democratică. 

Maia Morgenstern a activat la mai multe teatre, a jucat în filme și în seriale. A devenit cunoscută în România datorită 
prezenței în filmele „Balanța” sau „Cel mai iubi dintre pământeni”. S-a făcut remarcată la nivel international dupăce a jucat 
rolul Fecioarei Maria în „Patimile lui Hristos”, film regizat de Mel Gibson. Modul în care a intepretat acestrol a adus României 
faimă și trebuie să-I fim recunoscători marii artiste pentru felul în care ne-a reprezentat cu demnitate. 

În prezent, Maia Morgenstern ocupă o funcție important pentru viața culturală a României, fiind directorul Teatrului 
Evreiesc de Stat, instituție cu o însemnătate foarte mare pentru iubitorii de cultură din țara noastră. 

La finalul săptămânii trecute, Maia Morgenstern a fost victima unor amenințări suburbane. Condamn cu fermitate atacul 
antisemit la adresa marii actrițe și solicit Poliției Române să ancheteze cu seriozitate toate scenariile legate de acest caz grav.  

Victimile amenințărilor primite din partea grupărilor extremist trebuie să se simte protejate în România. Avem o datorie 
față de toți cetățenii români să le oferim sprijin, respect și atenție. Apartenența la structurile internaționale democratice ne 
obligă să fim fermi în fața adversarilor societății deschise. 

De prea multe ori, purtătorii de mesaje extremiste au fost acceptați sau chiar promovați în spațiul public românesc. A 
venit momentul să le arătăm  tuturor că amenințările la adresa civilizației democratice nu vor fi tolerate. 

Din postura de parlamentar, îmi exprim îngrijorarea în privința amenințărilor la adresa cetățenilor români și a 
comunității evreiești din țara noastră. Trebuie să reacționăm ferm în fața unor evenimente îngrijorătoare de acest gen. Avem 
datoria să apărăm valorile democratice și să fim vigilenți în fața creșterii mișcărilor extremiste din România și din întreaga 
Europă.  

Țara noastră nu poate să devină tărâmul unui nou experiment extremist. Experiența trăită de România secolul trecut nu 
trebuie să fie repetată. Creșterea mișcărilor iliberale din Europa trebuie să ne îngrijoreze și să ne facă conștienți de potențialul 
ridicat al pericolului. 

Rămânem loiali principiilor toleranței și ale civilizației democratice. Suntem recunoscători pentru rolul pozitiv pe care 
comunitatea evreilor o joacă în dezvoltarea țării noastre. Fiind uniți și fermi în fața amenințărilor extremiste, putem proteja 
siguranța tuturor cetățenilor români! 

Cu  deosebită considerație,      Deputat 
Florin-Alexandru Alexe 

*** 
 

Măsurile economice de sprijin pentru depășirea crizei generată de pandemia de Covid-19 
Stimatecolege,  
Stimaţicolegi,  
Datele statistice disponible în acest moment arată că economia țării noastre a răspuns bine la programul economic 

liberal adoptat anul trecut. Datele pentru ultimul trimestru plasează economia României printre cele mai performante din 
Uniunea Europeană. La aceste rezultate au contribuit măsurile pe care guvernul PNL le-a adoptat anul trecut pentru sprijinirea 
economiei, a antreprenorilor și a tuturor celor afectați de criza generată de pandemie.  

Un lucru extrem de bun, care va contribui la redresarea economică a României, este acela că măsurile de sprijin pentru 
economie, sub forma unor programe de creditare cu garanţii de stat, precum IMM Invest, Agro Invest, IMM Leasing sau IMM 
Factor, adoptate de Guvernul României în 2020, vor continua şi în acest an şi vor fi deschise pentru noi beneficiari, cel puţin 
până la 31 decembrie 2021. Comisia Europeană a apreciat eficienţa acestor programe la nivelul statelor membre şi a adoptat o 
nouă prelungire a Cadrului temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat pentru companiile afectate de pandemia COVID-19 
până la 31 decembrie 2021. 

În 2020, Guvernul PNL a adoptat mai multe programe de garantare pentru asigurarea accesului la finanţare pentru 
companii, în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19, care au avut un impact substanţial în economie prin salvarea 
multor afaceri şi a locurilor de muncă asigurate de acestea. Unul dintre aceste programe, IMM Invest, a devenit cel mai de 
succes program de garantare pentru companii din România prin acordarea a 25.586 de finanţări garantate de stat în 2020, în 
valoare de peste 15 miliarde de lei, în doar 6 luni de la adoptare. 
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Pe lângă programul destinat IMM-urilor, Guvernul României ia în considerare crearea unui derivat al acestei măsuri, 
care se va adresa însă doar sectorului agricol și care urmărește să ofere fermierilor mijloacele financiare necesare pentru a 
asigura depozitarea producțiilor, retehnologizarea industriei alimentare și chiar achiziția de teren agricol.  

Sper ca programul Agro Invest să apară în cel mai scurt timp, pentru că pe baza acestuia am putea accesa credite capital 
de lucru cu garanție de stat similar IMM Invest.  

Antreprenorii şi companiile din România, care fac eforturi pentru continuarea afacerilor în condiţiile economice dificile 
provocate de pandemia COVID-19, trebuie să știe că actualul Guvern va folosi şi în 2021 toate resursele bugetare disponibile 
şi mecanismele europene de sprijin posibile pentru relansarea creşterii economice pe care o aşteaptă românii. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

George CătălinStângă 
*** 

 

O nouă etapă în programele de dezvoltare locală trebuie să se axeze pe modernizarea 
drumurilor locale și pe extinderea rețelelor de gaze naturale 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Îmi aduc aminte cu întristare despre o perioadă nefastă din istoria recentă a țării noastre și de afirmațiile mincinoase ale 

ultimului premier al PSD, care ținea să se laude, în anul cu cele mai reduse investiții publice, că „a scos țara din noroaie”. 
Chiar dacă PSD nu mai este la guvernare, trebuie să fim onești și să ne amintim de unde am pornit revigorarea investițiilor 
publice. De pildă, în anul 2019 în România încă existau drumuri județene de pământ, care nu fuseseră niciodată asfaltate, iar în 
Moldova aveam chiar un drum național acoperit cu piatră și pământ. În urmă cu numai un an, Institutul Național de Statistică 
ne spunea că România are peste 26.000 de km de drumuri de pământ, adică 31% din rețeaua națională de drumuri. Această 
situație precară a infrastructurii de transporturi este determinată de faptul că puține administrații publice locale au resurse 
financiare disponibile prin care să angajeze proiecte majore de investiții în modernizarea drumurilor comunale și orășenești. 
Este drept că, acolo unde primarii au fost harnici, s-au găsit unele soluții, însă, trebuie să recunoaștem că puterea financiară a 
administrațiilor locale mici este mult mai mică decât necesarul de investiții de care are nevoie infrastructura. 

Stimați colegi, 
Începând cu anul 2020, Guvernul PNL a plătit la timp, indiferent de culoarea politică a administrației, toate proiectele de 

investiții utile pentru oameni. Este adevărat că, PNL a impus și standarde de calitate pentru lucrări, fiind acoperite la plată 
numai acele proiecte făcute cum trebuie. Este motivul pentru care în anul 2020 am avut cel mai mare nivel al investițiilor 
publice din ultimii 10 ani, atât la nivel central, cât și la nivelul comunităților locale. Anul 2021 vine cu vești și mai bune și cu o 
țintă de investiții mai curajoasă, de peste 62 de miliarde de lei, fără a lua în calcul și eventuale alte finanțări nerambursabile ce 
se vor accesa de la Uniunea Europeană. 

În acest context favorabil dezvoltării României, cred cu putere că se impune ca Guvernul și Parlamentul să prioritizeze 
două axe majore pentru investițiile publice la nivelul comunităților locale. În primul rând, proiectul de extindere a rețelelor de 
gaze pentru populație, inaugurat de Ludovic Orban și Gheorghe Flutur în anul 2020 în județul Suceava trebuie accelerat și 
extins cât mai rapid la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale, pentru a reduce costurile de încălzire a locuințelor pe 
timpul iernii. De asemenea, fixarea unei ținte curajoase, cum ar fi aceea a modernizării majorității drumurilor comunale sau 
orășenești, care astăzi sunt acoperite de pământ, ar trebui să fie una dintre axele majore de investiții pentru următorii 4 ani. Nu 
putem să vorbim despre eliminarea abandonului școlar, dacă micuții merg prin noroaie până la școală. Nu putem să ne păstrăm 
tinerii la sat, dacă nu au cele mai importante condiții de viață. Nu vom aduce niciodată investitori în micile orașe și comune, 
dacă drumurile și utilitățile nu vor fi la standarde europene. Așadar, de aceste investiții depinde în mod covârșitor standardul 
de viață al fiecărui român. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Ioan Balan 

*** 
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Oportunitățile nu durează o veșnicie. România poate atrage investiții străine importante 
 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Criza sanitară și economică declanșată de virusul Sars-Cov2, a demonstrat cât se poate de clar că avantajele comparative 

pe care multe dintre sectoarele industriale europene s-au bazat în trecut nu mai sunt principalul argument al contextului 
economic de mâine. Blocajele multiple ale activității economice europene au fost determinate de dependența de unele surse de 
aprovizionare din Orientul îndepărtat sau din alte zone afectate și ele de pandemie. Dacă în urmă cu numai câțiva ani 
companiile europene se aflau într-o competiție acerbă pentru locarea afacerilor în Sud-Estul asiatic, astăzi constatăm că 
procesul s-a inversat și că tot mai multe companii europene ar dori să se întoarcă acasă, pe Vechiul Continent, în acele state 
care oferă cele mai bune și mai competitive condiții. Așadar, pe lângă suferința emornă provocată de pandemie, contextul 
economic actual ne furnizează o reală oportunitate, care s-ar putea materializa în atragerea de investitori strategici în țara 
noastră. 

Stimați colegi, 
Cu toții cunoaștem care sunt avantajele uriașe ale atragerii investițiilor străine. Transferul de know how, transferul de 

tehnică avansată, diversificarea piețelor de desfacere și a surselor de aprovizionare, salarii competitive, venituri suplimentare la 
bugetele locale și la bugetul național, dezvoltarea IMM-urilor autohtone și a serviciilor prestate de operatorii locali sunt numai 
câteva dintre avantajele de care putem beneficia. Ce ar fi fost fabrica de automobile de la Craiova fără investitorul american 
Ford? Cel mai probabil un morman de fier vechi! La fel putem spune și despre Dacia de la Pitești și despre alte companii, care, 
astăzi, sunt cărțile de vizită ale economiei românești, cei mai mari exportatori ai țării și cei mai mari contribuabili la bugetul de 
stat. 

Din păcate, această oportunitate uriașă nu va dura la nesfârșit, atâta vreme cât pentru atragerea marilor investitori 
europeni se luptă și alte state din regiune. Polonia, Ungaria, Cehia deja ademenesc investitorii cu tot felul de facilități, care mai 
de care mai atrăgătoare.  

Din fericire, actualul Guvern a înțeles miza uriașă a acestei ferestre de oportunitate și pregătește un amplu program de 
sprijin și de facilități pentru investitorii străini strategici interesați să dezvolte unități de producție în România. În acest context, 
mi-aș dori ca autoritățile administrației publice locale din micile orașe mai puțin dezvoltate sau din mediul rural să fie primele 
care să concureze pentru atragerea investitorilor străini. Spun acest lucru pentru că în micile unități administrativ teritoriale 
companiile străine vor regăsi cel mai bun climat pentru afaceri, în timp ce noi, românii, ne confruntăm în aceste zone cu cel 
mai mare șomaj, cu cele mai puține locuri de muncă și cele mai mici salarii, cu cei mai mulți tineri care pleacă în afara țării în 
căutarea unui loc de muncă, cu cea mai îmbătrânită populație și cu cele mai slabe servicii publice. Așadar, miza este una uriașă 
și depinde de modul în care vom ști să profităm în cursul acestui an. 

Vă mulțumesc,                     Deputat  
Nicolae Giugea 

*** 
 

Dacă ținem ochii închiși, istoria se poate repeta. Și nu ne iartă 
 

La distanță de doar câteva zile, marea noastră actrița Maia Morgenstern a primit replici antisemite de la un invitat într-o 
întâlnire cu directorii de instituții de cultură și o amenințare oribilă cu moartea. Mesajul îi transmitea că va fi supusă, împreună 
cu familia ei, la tratamente inumane, că va fi incendiat Teatrul Evreiesc şi toţi actorii de acolo. Autoritățile au transmis că 
autorul a fost prins și sper să primească o pedeapsă exemplară. Dar nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece că este o excepție. În 
realitate, acest derapaj extrem scoate la iveală o problemă care arde mocnit de ceva timp, nu doar în Europa, ci în întreaga 
lume. 

Creșterea ignoranței în rândul tinerilor cu privire la problemele de bază îi face vulnerabili în fața prejudecăților și 
dezinformării. Mai mult, anumite narative extremiste post-comuniste din Europa de Est descriu o istorie distorsionată, în care 
localnicii sunt victimele, pentru că au întins o mână de ajutor evreilor, iar comunitățile evreiești sunt blamate pentru rolul de 
reminder constant al rolului jucat de europeni în Holocaust. 

Istoria nu iartă 
În 2014-2015, 35% dintre români aveau manifestări antisemite. Studiul realizat de ADL arată că românii chestionați 

sunt de acord cu afirmații de genul: „Evreii sunt mai loiali Israelului decât țării în care locuiesc”, „Evreii au prea multă putere 
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în lumea de afaceri” sau „vorbesc prea mult despre Holocaust”. Conform unui studiu similar derulat în toate țările, peste un 
sfert din populația lumii are atitudini de acest gen la adresa evreilor.  

În 2019, s-a constatat o creștere clară a antisemitismului în Europa de Est, unde găsim cele mai mari scoruri - Polonia 
(48%), Ungaria (42%) – surprinde pe cineva că se întâmplă chiar în democrațiile iliberale? Dar nu sunt doar acestea. La nivel 
global, se înregistrează anual creșteri ale manifestărilor antisemite, atât în spațiul public, cât și în cel privat. Exprimările de 
tipul  „evreii la gaz” și moartea sioniștilor” au crescut nesiguranța fizică, la care se adaugă și o cifră dureroasă: 13 evrei au fost 
uciși în 2018, cel mai mare număr comparativ cu anii precedenți. 

În România, în 2018 au fost  înregistrate 13 incidente antisemite, conform datelor raportate de Agenția Europeană 
pentru Drepturile Omului. Consiliul Suprem al Magistraturii a anunțat, pentru același an, 76 de procese pe cauze antisemite, 
din care 55 au fost rezolvate și 34 de persoane condamnate. 

De unde începem? 
România are o legislație care pedepsește, cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și cu interzicerea unor drepturi, promovarea 

în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare sau xenofobe. Dar mai avem de lucrat la urmele istoriei pe 
prezentul nostru.  

Cu doar câțiva ani în urmă, un anume Șerban Suru, lider al Partidului Legiunea Creștină nega Holocaustul și executa un 
salut nazist in fata Institutului Elie Wiesel, fără să fie sancționat. Iar acest așa zis partid a încercat să se înregistreze, cortul 
pentru semnături stând o săptămână în centrul Bucureștiului. Prin 2012 au fost câteva mișcări care se considerau urmașe ale 
Mișcării Legionare, unul folosind chiar numele "Totul pentru tara", al partidul legionar din interbelic înființat de Corneliu 
Zelea Codreanu si condus de către generalul Cantacuzino Grăniceru. Undeva in Bucuresti, pe Str. Iacob Negruzzi la nr. 1 pare 
sa fie sediul unei mișcări legionare, din pozele pe care mi le-a transmis recent un cetățean.  

Toate acestea au trecut mai mult sau mai puțin neobservate de opinia publică, dar judecând după protestele din aceste 
zile și după diverse manifestări ale unor colegi de arenă publică, nu putem afirma că nu au lăsat urme.  

Un mod de a ne apleca asupra acestor manifestări este să analizăm mai bine legislația în vigoare, împreună cu istorici și 
specialiști, și să ne asigurăm că avem un cadru care să sancționeze exemplar derapajele.  

Apoi, să fim mai atenți la semnalele pe care le primim din societate. Chiar în urmă cu doi ani, cimitirul evreiesc din 
Huși, județul Vaslui, a fost vandalizat, peste 70 de monumente funerare fiind distruse. Și să ne cinstim mai bine istoria și 
moștenirile.  

Într-una din cărțile sale de căpătâi, Viața pe un peron, Octavian Paler scria cuvinte care ne-ar ajuta să acționăm mai mult 
decât doar să contemplăm: „Tortură, ma-sacre, ruguri. Iată istoria! Un trecut de noapte şi sânge. Trebuie să căutăm lumina în 
viitor”.  

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătății  
 

Precizări referitoare la numărul de paturi A.T.I. din județul Alba 
 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este, la momentul actual, numărul de paturi A.T.I. disponibile în județul Alba, 

precum și ce măsuri aveți în vedere pentru creșterea numărului de paturi A.T.I., în perioada următoare? 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
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Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării  
 

Precizări referitoare la participarea elevilor la simularea examenului de bacalaureat 
și a evaluării naționale în județul Alba 

Stimate domnule ministru, 
 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este numărul elevilor din județul Alba care au fost prezenți la suținerea 

simulării examenului de bacalaureat, respectiv a evaluării naționale, și care este numărul celor care nu au putut susține aceste 
simulări din cauza ratei de incidență crescută în localitățile de domiciliu din județul Alba. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 

Memoriul domnului Maxim Romulus Mihai, din municipiul Turda 
 
Stimată doamnă ministru, 
Vă supun atenției memoriul domnului Maxim Romulus Mihai, domiciliat în municipiul Turda, Str. Câmpiei, nr. 42, 

județul Cluj. 
În urma audiențelor de la biroul parlamentar, petentul susține că în data de 2.12.2020 a adresat o scrisoare Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale, în care a făcut referire la decizia de încetare a primirii pensiei, domnia sa fiind bolnav. Practic, 
semnatarul petiției susține că i s-a tăiat pensia, fără a primi o explicație. 

După trimiterea documentului menționat, în 15 decembrie 2020 Maxim Romulus Mihai a primit un răspuns din partea 
Casei Naționale de Pensii Publice, în care i se spune că s-a dispus analiza cererii sale de către Institutul Național de Expertiză 
Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă. De asemenea, CNPP i-a mai transmis că, potrivit Regulamentului general 
privind protecția datelor(GDPR), rezultatele verificărilor nu îi pot fi comunicate. 

Petentul susține, în memoriul pe care vi-l adresează prin intermediul meu, că i s-a sistat pensia în mod eronat, deoarece 
are toate documentele în regulă. Domnia sa își dă acordul să i se folosească datele personale, astfel încât să primească un 
răspuns cu privire la decizia luată. 

Având în vedere petiţia prezentată, vă rog respectuos doamnă Ministru să analizaţi această solicitare şi să acordaţi un 
răspuns cererii. 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
Situația alimentelorfabricate în dublu standard 

 
Stimate domnule ministru, 
Conform Autorității Naționale pentruProtecția Consumatorilor (ANPC), Comisia Europeană a publicat rezultatele celei 

de-a doua părți a studiului comparativ privind dublul standard al alimentelor comercializate sub aceeași marcă.  
Dacă prima parte a analizei a evidențiat că aproximativ o treime dintre produsele testate prezintă discrepanțe între 

informațiile expuse pe fața ambalajului și compoziția produselor, cea de a doua a constatat faptul că diferențele de ingrediente 
sunt perceptibile și senzorial, la gust.3 Astfel, în urma studiului, în cazul a 31% dintre produsele cu ambalaje identice sau 
similare, compozițiile erau diferite, fapt ce poate induce în eroare consumatorii.4 

                                      
3https://anpc.ro/articol/1567/comisia-european--a-publicat-ast-zi-rezultatele-unei-campanii-paneuropene-de-testare-a-produselor-alimentare 
4https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/results-eu-wide-comparison-quality-related-characteristics-branded-food-products-part-2-sensory 
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Având în vedere că prin noua metodologie UE dorește să sporească nivelul deprotecție a consumatorilor, împuternicind 
autoritățile naționale competente să își gestioneze propriile controale pentru a detecta practicile înșelătoare de pe piață, doresc 
să vă adresez următoarea întrebare: 

Ce strategie intenționează să implementeze Ministerul aflat sub conducerea dvs. pentru a ajuta România să întrunească 
obiectivele UE cu privire la protejarea consumatorilor împotriva practicilor înșelătoare  generate de produsele alimentare 
fabricate în dublu standard?  

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,         Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Oportunitățile liniei de finanțare deschise pentru achiziția microbuzelor școlare 
 

Stimate domnule ministru, 
 Anunțul privind deschiderea unei linii de finanțare în valoare de 600.000.000 de lei, ca o colaborare între Ministerul pe 

care îl conduceți și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administrației, pentru schimbarea parcului auto de microbuze 
școlare, este o șansa ce permite României accelerarea procesului de tranziție spre o economie verde.  

 Având în vedere că din bugetul alocat un număr de aproximativ 3.000 de școli vor fi echipate cu microbuze a căror 
motorizare nu presupune impacte negative asupra mediului, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Câte școli la nivel național dispun în acest moment de microbuze verzi, ecologice? 
2. Care este numărul de microbuze verzi prevăzut pentru județul Cluj din bugetul multianual alocat pe această linie de 

finanțare? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Programul Rabla pentru Electrocasnice 2021 
Stimate domnule ministru,  
În urma informațiilor apărute în presă, Programul Rabla pentru Electrocasnice din acest exercițiu financiar va beneficia 

de o majorare a bugetului, atingând cuantumul de 75 de milioane de lei.  
Acest program, prin care se finanțează achiziția a nouă tipuri de aparaturi electrice şi electrocasnice, are ca principale 

obiective încurajarea populației spre reciclare, alinierea României cu scopurile UE ce vizează sporirea eficienței energetice, 
dar și creșterea profitabilității pentru comercianți prin vânzări, mai ales într-o perioadă în care achiziția de electrocasnice este 
afectată de criză.  

Din aceste considerente, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este numărul de cereri aprobate în exercițiul financiar anterior și care a fost valoarea totală a voucherelor 

eliberate prin Programul Rabla pentru Electrocasnice? 
2. Având în vedere că la momentul achiziției se observă o tendință în scădere în comparație cu rata de înscriere în 

program, care a fost procentajul beneficiarilor de vouchere care au efectuat achiziții în perioada anterioară a Programului 
Rabla pentru Electrocasnice? 

3. Cum intenționează Ministerul pe care îl conduceți să impulsioneze un număr cât mai mare de cetățeni pentru a 
beneficia de acest program, în condițiile în care situația financiară pentru mulți dintre aceștia este grav afectată de pandemie? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire.      Deputat 

Cu stimă,          Radu-Marin Moisin 
*** 
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Adresată domnului TanczosBarna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Creșterea vânzărilor de autoturisme electrice în România, o oportunitate 
pentru mediu și reducerea poluării 

Stimate domnule ministru  
Conform Asociaţiei  Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA), lafinele anului 2020 se remarcă o creștere 

cu 33,3% comparativ cu același interval din 2019 în ceea ce privește achiziționarea autoturismelor electrice și full hibride5,  iar 
în primele două luni ale anului 2021 majorarea procentuală este de aproximativ 40% faţă de aceeași perioadă de referință din 
2020.6 

Astfel, adaptarea infrastructurii prin amplasarea de stații de încărcare este esențială pentru a acomoda în continuare 
procesul de trecere la noua tehnologie,  rezultând în reducerea emisiilor de CO2 și diminuarea impactului negativ asupra 
mediului. 

Prin proiectul NEXT-E, dezvoltat la nivel european, România este una dintre cele 6 țări europene care beneficiază de 
instalarea stațiilor de încărcare atât rapide (50 kW), cât și ultrarapide (150-350 kW).7 Cu toate acestea, considerând timpul 
necesar unei încărcări, Austria, Germania și Norvegia au reușit implementarea unui program ce vizează instalarea doar a 
stațiilor ultrarapide8, pas pe care și România ar trebui să îl facă pentru a eficientiza cât mai mult acest proces. 

 Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este numărul actual de stații de încărcare pentru autoturismele electrice în România și câte dintre acestea sunt 

ultrarapide? 
2. Aveți în acest moment în vedere elaborarea unui proiect pentru creșterea numărului de stații de încărcare ultrarapide, 

astfel încât și România să se numere printre țările europene dezvoltate în acest sens? 
Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 
Cu stimă,         Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

Adresată domnului  SorinCîmpeanu,  ministrul Educaţiei 
 

Stadiul Platformei Naționale Integrate - WIRELESS CAMPUS 
Stimate domnule ministru  
În anul 2018, în cadrul apelului de proiecte POC/369/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, pe secțiunea e-educație, Ministerul Educației, în 
parteneriat cu Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, a depus proiectul 
Wireless-Campus.  

 Proiectul, a cărui dată de finalizare este 13.11.2021, are ca scop principal implementarea serviciilor de internet 
wireless în 4.500 de unități școlare de nivel gimnazial din toată țara.   

 Prin urmare, considerând importanța deosebită a acestui proiect în special în contextul actual, doresc să vă adresez 
următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul proiectului Wireless-Campus? 
2. Câte școli gimnaziale din județul Cluj au beneficiat prin acest proiect de acces wireless la internet și care sunt acestea?  
3. Când preconizați că vom avea internet în toate școlile din România? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 
pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă,         Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 

                                      
5https://www.economica.net/piata-autoturismelor-ecologice-a-crescut-in-romania-cu-33-3prc-in-2020_195615.html 
6http://www.apia.ro/wp-content/uploads/2021/03/Comunicat-presa-Piata-auto-FEBR-2021.pdf 
7http://next-e.eu/event/next-e-press-release.html 
8https://trans.info/ro/se-lanseaza-prima-retea-pan-europeana-de-incarcare-vehiculelor-electrice-70398 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 

 Declarație 
 
 

Declarația politică 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Județul Satu Mare este un exemplu de societate multiculturală, bazată pe dialogul inter-etnic, pe cunoașterea și respectul 

reciproc. În Satu Mare, diversitatea culturală reprezintă o sursă şi un factor de îmbogăţire a comunității. 
O societate democratică este cea care respectă drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi creează 

condiţiile pentru exprimarea, păstrarea şi dezvoltarea identităţii acestora. 
Ca om politic, ca parlamentar aflat la al doilea mandat, dar și având în spate mai multe mandate de ales local, am 

contribuit la promovarea diversităţii culturale în comunitatea sătmăreană pentru a asigura buna convieţuire şi coexistenţă între 
”majoritate” şi ”minoritate”. 

Este foarte important ca noi, politicienii, să încercăm să avem comportamentul acela pe care l-am avut dintotdeauna, 
comportamentul raţional, echilibrat, comportamentul bunăvoinţei, al dialogului între noi. 

Tocmai de aceea am rămas surprins de demersul inițiat de primarul comunei Păulești, Zenoviu Bontea, de a schimba 
numele Școlii Gimnaziale ”Soltesz Janos” din satul Ambud.   

În spatele acestui gest nu există nici un argument rațional, fiind determinat doar de dorința primarului Bontea de a crea 
un conflict inter-etnic în comună, de pe urma căruia să profite electoral. 

În primul rând, mi se pare un afront adus dascălilor și profesiei de învățător. Soltezs Janos a fost dacăl și preot la Ambud 
timp de 40 de ani, iar faptul că școala din sat îi poartă numele este un omagiu adus acestuia, dar și nobilei profesii de dascăl. 

Totodată, nu au fost respectate nici procedurile legale. Proiectul primarului Zenoviu Botea provoacă un conflict inutil 
într-o comunitate unde conviețuirea pașnică a fost mereu literă de lege. 

Acestea sunt motivele pentru care sper ca rațiunea să învingă până la urmă, iar proiectul să fie retras de inițiatori. 
Vă mulțumesc, 

Deputat 
Magyar Lóránd Bálint 

*** 
 
 
 
 


