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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură 
legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2021 
 

(Situaţia cuprinde datele la 04.06.2021) 
 

Totalul iniţiativelor legislative      1873  

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2021 1630 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2021 243 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 457 

      485 

– votate  
 

     483     

             din care: - înaintate la Senat        20 

                            - în procedura de promulgare   37 

                            - promulgate* 132 

                            - respinse definitiv 294 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1408 

a) pe ordinea de zi 411 

b) la comisii  
 

969 

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 

10 

3) Clasate 23 

4) Desesizări 3 

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 13 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 13 

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

 
 

    Cele 483 de iniţiative legislative votate privesc: 
                                  157 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                              din care: 
                                107 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                      14 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      36 proiecte de legi 
                                  326 de propuneri legislative 
                             din careern:n care 
     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2021 au fost promulgate 150 de legi, dintre care 18 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 miercuri, 2 și joi, 3 iunie 2021 
 

 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 38  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          15               

17        

   - votate 17 
 

                            - la Senat   2 
 

                            - la promulgare 15 
 

 
 
    Cele 17 iniţiative legislative votate privesc: 
             10 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 
                     7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                      1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                      2 proiecte de legi 
               7 propuneri legislative 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
propuneri legislati 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
în săptămâna 31 mai – 4 iunie 2021 

 

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

1. 
PL-x 220/2020 - Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.186/2003 privind susținerea și promovarea 
culturii scrise 
 

2. 
PL-x 257/2018 - Lege privind alăptarea în spaţiile publice  

3. 
PL-x 593/2020 - Lege privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din 
Bucureşti  
 

4. 
PL-x 93/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative  
 

5. 
PL-x 113/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 
perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de 
înregistrare a activităţii acestora  
 

6. 
PL-x 121/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea 
art.252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative  
 

7. 
PL-x 280/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe 
perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi 
motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2  
 

8. 
PL-x 241/2018 - Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat  
 

9. 
PL-x 349/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea şi 
completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de 
urgenţă instituite prin Decretul nr.195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în 
contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2  
 

10. 
PL-x 492/2019 - 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  
 

11. 
PL-x 574/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de 
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tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi unele măsuri de distribuire a acestora  
 

12. 
PL-x 359/2020 - Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 
 

13. 
PL-x 153/2021 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal  
 
 

14. 
PL-x 180/2021 - Lege pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 
 

15. 
PL-x 282/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială  
 

  
II. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se transmit 
spre dezbatere Senatului: 
 

1. 
Pl-x 73/2018/2019 - Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calității educației 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.418 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.636 din 31 iulie 2019  
 

2. 
PL-x 567/2020/2021 - 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 
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.187 din 17 martie 2021, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.478 din 7 mai 2021  
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în programul legislativ prioritar  
al Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2021 

 
(situaţie la data de 07 iunie 2021) 

 
 

În martie  2021, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2021, care  cuprinde 122 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 53 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: 
 

 
7 
 

0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
1 
0 

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

3 
0 
1 
2 

Camera 
Deputaţilor:  

25 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

3 
15 
0 

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

2 
0 
0 
5 

Senat+Camera 
Deputaților: 

21 - 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

11 
9 
0 

- respinse definitiv: 
- în curs de promulgare: 
- legi promulgate: 

0 
0 
1 

Total: 53 0  
 

39 
  

 
14 
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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 
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) 

2 

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) 

3 

PLx 
134/2021 

 
L 

33/2021 

Proiect de Lege pentru modificarea 
art.369 din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal.  
(poz. I-a-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea art.369 - Incitarea la ură 
sau discriminare - din Legea 
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. 

S  - 
Adoptat pe 
22.03.2021 

CD -  OZ 
Plen JUR  

 

 

Raport depus 
pe 
06.05.2021 

(222/R/2021) 

4 PLx 
210/2021 

Proiect de Lege privind stabilirea 
măsurilor de protecţie socială pentru 

 Stabilirea criteriilor de încadrare în 
categoria consumatorilor vulnerabili de S  - 
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Nr. 
crt 

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

 
L 

85/2021 

consumatorul vulnerabil de energie. 
(poz. II-5) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

energie, măsurile de protecţie socială 
pentru aceştia şi, în special accesul la 
resursele energetice pentru satisfacerea 
nevoilor esenţiale ale gospodăriei în 
scopul prevenirii şi combaterii sărăciei 
energetice.  

Adoptată 
pe 
17.05.2021 

CD -  POL 
EC și IND 
pt. raport 
comun 

TDR: 
10.06.2021 
 

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 
pt. 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 
privind jocurile de noroc responsabile 
social. 

S  - 
Adoptată 
pe 
21.10.2019 

CD - BUG 

 

 

 

 

TDR: 
26.11.2019 

8 

PLx 
165/2020 

 
L 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto pentru prejudicii produse 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.132/2017, pentru asigurarea 
respectării obligaţiilor ce revin 
României potrivit Directivei 

S  - 
Adoptată 
pe 
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Nr. 
crt 

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

7/2020 terţilor prin accidente de vehicule şi 
tramvaie.  
(poz. I-b-2) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

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. 

23.04.2020 

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

 

 

 

 

TDR: 
14.05.2020 

9 

PLx 
162/2021 

 
L 

75/2021 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi pentru 
dispunerea unor măsuri de transpunere 
a Directivei (UE) 2019/713 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
combaterea fraudelor şi a contrafacerii 
în legătură cu mijloacele de plată fără 
numerar şi de înlocuire a Deciziei-
cadru 2001/413/JAI a Consiliului. 
(poz. II-1)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009. Proiectul vizează 
transpunerea art.2 lit.a), c) şi d), art.3 
lit.b), art.4 lit.b), c) şi d), 5 lit.b), c) şi 
d), art.6, art.7, art.13 alin.(1), art.14 
alin.(1) teza întâi, art.16 şi art.18 
alin.(2)-(4) din Directiva (UE) 
2019/1713 a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind combaterea fraudelor şi a 
contrafacerii în legătură cu mijloacele 
de plată fără numerar şi de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/4131JAI a 
Consiliului, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), 
seria L, nr.123 din 10 mai 2019. 

S  - 
Adoptată 
pe 
19.04.2020 

CD - BUG 
și JUR  
pt. raport 
comun  

 

 

 

 

 

 

TDR: 
13.05.2021 

10 

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 

 

 

S  - 
Adoptat pe 
14.10.2020 

CD -  IND 
și MED  

TDR: 
09.11.2017 
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preşedinte şi vicepreşedinte, precum şi 
modalitatea de încetare din funcţie a 
preşedintelui, respectiv a 
vicepreşedinţilor. 

pt. raport 
comun 

 

11 

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 
- Cameră decizională: CD 

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 
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. 

S  - 
Respins pe 
14.10.2020 

CD -  IND, 
JUR, 
APĂR  și 
TRSP 

pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

12 

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 

13 

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  

pt. raport 
comun 

TDR: 
03.11.2020 

14 

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 

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 

S -  
Adoptat pe 
21.09.2020 

CD -  
ADMIN și 

TDR: 
13.10.2020 
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fizice. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

JUR  

pt. raport  

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 

S -  
Adoptat pe 
16.06.2020 
CD -  JUR 
și APĂR 

 pt. raport 
comun 

TDR: 
30.06.2020 
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serviciilor de comunicaţii electronice 
furnizate prin intermediul undelor 
radio. 

19 

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 -  JUR 
și CONST 
pt. raport 
comun 

S  -  

 

TDR: 
31.05.2021 

  
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 

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  - MUN 
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 
CD - 

TDR: 

15.03.2021 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.18 - 2021  
Săptămâna 2 – 4 iunie 2021  

 

 

13 
 

Nr. 
crt 

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

- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

s-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  - JUR și 
APĂR  
retrimis pt. 
raport 
suplimentar 

CD -  

TDR: 
22.06.2021 

4 

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 

5 

PLx 
127/2021 

 
L 

119/2021 

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

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

CD - 
Adoptată 
pe 
21.04.2021 

S  - 
Adoptată  
pe 
17.05.2021 

La SG din 
data de 
25.05.2021și 
anunțat în 
plenul 
Senatului pt. 
exercitarea 
dreptului de 
sesizare 
asupra 
constituțional
ității legii 

6 

PLx 
161/2021 

 
L 

169/2021 

Proiect de Lege privind adoptarea 
unor măsuri referitoare la 
infrastructuri informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional şi 
condiţiile implementării reţelelor 
5G(poz. II-34) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unui mecanism de autorizare 
prealabilă a producătorilor de tehnologii, 
echipamente şi programe software utilizate 
în cadrul infrastructurilor informatice şi de 
comunicaţii de interes naţional, precum şi 
în reţelele de comunicaţii electronice prin 
intermediul cărora se asigură servicii de 
comunicaţii electronice de tip 5G, fiind 
urmărite considerente ce ţin de eliminarea 

CD -  
Adoptat pe 
17.05.2021 
S  - ECON, 
APĂR, 
JUR  și 
INFOCOM 

 pt. raport 

TDR: 
08.06.2021 
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oricăror riscuri, ameninţări şi 
vulnerabilităţi la adresa securităţii 
naţionale şi apărării ţării. 

comun 

 

7 

PLx 
601/2020 

 
L 

507/2020 

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  - 
Adoptată  
pe 
30.09.2020 

CD -  
Adoptată 
pe 
17.03.2021 

 

Legea nr. 
78/2021 

8 

PLx 
368/2020 

 
L 

302/2020 

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

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

 

S - 
Adoptată  
pe 
17.03.2021 
CD -  
Adoptată 
pe 
10.06.2020 

 

Legea nr. 
80/2021 

9 

PLx 
461/2020 

 
L 

383/2020 

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.  
(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 
 

Legea nr. 
102/2021 

10 PLx Lege privind unele măsuri în Reglementarea în domeniul justiţiei a unor CD -  Legea nr. 
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3/2021 
 

L 
55/2021 

 
 

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

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 
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.  

Adoptată 
pe 
10.03.2021 

S  - 
Adoptată 
pe 
06.04.2021 

 
 

114/2021 

11 

PLx 
4/2021 

 
L 

40/2021 
 

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 -  
Adoptată 
pe 
24.02.2021 

S  - 
Adoptată 
pe 
06.04.2021 

Legea nr. 
115/2021 

12 

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 - 
Adoptată 
pe 
04.04.2021 
 

Legea 
nr.133/2021 

13 PLx Proiect de Lege privind aderarea Aderarea Secretariatului General al S  - Legea nr. 
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Nr. 
crt 

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

107/2021 
 

L 
17/2021 

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

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

Adoptată 
pe 
15.02.2021 
CD - 
Adoptată 
pe 
21.04.2021 
 

148/2021 
 

 
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 

427/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului anual de execuţie a 

 Raport 
depus pe 

CD +S  
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Nr. 
crt 

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

L 
393/2012 

 

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 

data de 
04.04.2016 BUG CD +  

BUG S 

 

4 

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 

 

5 

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 

 

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 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor sociale de stat  
pe anul 2012 şi a contului general 

 
Raport 
depus pe 
data de 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.18 - 2021  
Săptămâna 2 – 4 iunie 2021  

 

 

18 
 

Nr. 
crt 

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

547/2013 
 
 

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 

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

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 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. 

Raport 
depus pe 
data de 
24.03.2015 

 

 

 
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 

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 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 
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Nr. 
crt 

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

 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 

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). 

 
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 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 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. 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

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  

 
CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 

 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.18 - 2021  
Săptămâna 2 – 4 iunie 2021  

 

 

20 
 

Nr. 
crt 

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

- Cameră decizională: CD+Senat 

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 
 
 

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.  

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 
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Nr. 
crt 

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

(poz. I-c-19) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 

19 

PLx  
220/2021 

 
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) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat aferent anului 
2019. Veniturile bugetului de stat realizate 
în anul 2019 au fost în sumă de 149.338,3 
milioane lei, cu 2.217,5 milioane lei sub 
prevederile bugetare definitive aprobate. 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

 
TDR: 
23.06.2021 

 

20 

PLx  
221/2021 

 
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) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2019. Veniturile totale ale 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
încasate în anul 2019 sunt în sumă de 
70.715,0 milioane lei, iar cheltuielile totale 
în sumă de 70.907,2 milioane lei, rezultând 
un deficit de 192,2 milioane lei. 

CD +S  

BUG CD + 
BUG S 

TDR: 
23.06.2021 

21 

PLx  
98/2021 

 
L 

30/2021 
 

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.  

CD +S  

Adoptată 
pe 
21.04.2021 

 

Legea nr. 
150/2021 
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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  3 iunie 2021 ) 

 
 

I.  În perioada  2 – 3 iunie  2021  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 6 rapoarte, din care 1 raport 

suplimentar. 
Comisiile permanente au depus  19  avize. 
Cele  6  rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare              4 
 rapoarte de respingere           2  

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 Proiecte de legi și propuneri legislative: 6  

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent  981  proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 109 pentru raport 

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

ordinară a anului 2021.  

 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
Comisiile parlamentare au întocmit  334 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
283 

 rapoarte suplimentare 
34 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
17 

TOTAL 334 
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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 2 – 3 iunie 2021 

I. Comisia juridică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 153/2021 

Proiect de Lege 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.286/2009 privind 
Codul penal 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009, în sensul stabilirii 
caracterului imprescriptibil al 
răspunderii penale pentru anumite 
infracţiuni de trafic şi exploatare a 
persoanelor vulnerabile, prevăzute la 
art.209, 210, 211 şi 213 din Codul 
penal, pentru infracţiunile de 
agresiune sexuală (art.219 din Codul 
penal), tortură (art.282 din Codul 
penal), precum şi de pornografie 
infantilă (art.374 din Codul penal). De 
asemenea, se preconizează majorarea 
pedepsei pentru infracţiunea de 
nedenunţare, prevăzută la art.266 
alin.(1) din Codul penal, precum şi 
completarea respectivului articol cu 
un nou alineat, care să prevadă 
incriminarea nedenunţării 
infracţiunilor de trafic şi exploatare a 
persoanelor vulnerabile sau a 
infracţiunilor contra libertăţii şi 
integrităţii sexuale, săvârşite faţă de 
un minor sau care au avut ca urmare 
moartea unui minor 

53 
parlam.,    
adoptat   
de Senat 

27.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(279/R din 

3.06.21) 

2 
PLx 

567/2020/2021 

Cererea de 
reexaminare a Legii 
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 

Unele măsuri temporare, pentru anii 
2020 şi 2021, 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. Intervenţiile legislative 
au vizat reglementarea, în raport cu 
dispozitivul şi considerentele Deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 121/2020, a 
aspectelor esenţiale referitoare la 
organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere în 
magistratură în anii 2020 si 2021, a 

Guvern 
27.05.21 
2.06.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(280/R din 

3.06.21) 
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procurorilor stagiari, 
precum şi la 
concursul de admitere 
în magistratură – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
constituționalitate 

concursului de admitere la Institutul 
National al Magistraturii în anii 2020 
şi 2021, formarea profesională iniţială 
şi examenul de absolvire a Institutului 
Naţional al Magistraturii pentru 
auditorii de justiţie admişi la Institutul 
Naţional al Magistraturii în anii 2020 
şi 2021, precum şi stagiul şi examenul 
de capacitate ale acestora. 

3 PLx 180/2021 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
Legii recunoştinţei 
pentru victoria 
Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989, 
pentru revolta 
muncitorească 
anticomunistă de la 
Braşov din noiembrie 
1987 şi pentru revolta 
muncitorească 
anticomunistă din 
Valea Jiului-Lupeni-
august 1977 
nr.341/2004 

Modificarea Legii nr.341/2004, în 
sensul stabilirii atribuţiilor 
Secretariatului de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 
1945-1989, precum şi a Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 

4 
deputați,   
adoptat     
de Senat 

20.05.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(281/R din 

3.06.21) 

4 PLx 554/2020 

Proiect de Lege 
pentru completarea 
Legii nr.286/2009 
privind Codul penal 

Completarea Legii nr.286/2009, în 
sensul stabilirii unor noi variante 
agravate pentru infracţiunile 
prevăzute la art.193 - Lovirea sau alte 
violenţe, la art.224 - Violarea de 
domiciliu şi la art.371 - Tulburarea 
ordinii şi liniştii publice. Potrivit 
expunerii de motive, soluţiile 
legislative propuse au avut în vedere 
faptul că trebuie reevaluate criteriile 
de apreciere a pericolului social 
generat de creşterea numărului 
infracţiunilor cu violenţă şi a celor 
comise în grup organizat, în sensul 
înăspririi pedepselor pentru acest tip 
de încălcări ale legii 

1 
deputat,   
adoptat    
de Senat 

27.05.21 

Raport de 
respingere 
(282/R din 

3.06.21) 

5 PLx 561/2019 

Proiect de Lege 
pentru completarea 
art.257 din Legea 
nr.286/2009 Codul 
penal 

Completarea art.257 din Legea 
nr.286/2009, în sensul stabilirii 
săvârşirii faptelor prevăzute la art.257 
alin.(1) - (3) asupra unui cadru 
didactic aflat în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu sau în legătură cu 
exercitarea acestor atribuţii, drept 
variantă agravată a infracţiunii de 
ultraj 

22 
deputați,   
adoptat    
de Senat 

20.05.21 

Raport de 
respingere 
(283/R din 

3.06.21) 
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6 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 

13.05.21 

Raport 
suplimentar 
de aprobare 

cu 
amendamente 
(154/RS din 

3.06.21) 

                                                                                                  
II. Comisia pentru constituționalitate 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 

567/2020/2021 

Cererea de reexaminare 
a Legii 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 – raport 
comun cu Comisia 
juridică 

Unele măsuri temporare, pentru 
anii 2020 şi 2021, 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. Intervenţiile 
legislative au vizat reglementarea, 
în raport cu dispozitivul şi 
considerentele Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 121/2020, a 
aspectelor esenţiale referitoare la 
organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere în 
magistratură în anii 2020 si 2021, 
a concursului de admitere la 
Institutul National al 
Magistraturii în anii 2020 şi 2021, 
formarea profesională iniţială şi 
examenul de absolvire a 
Institutului Naţional al 
Magistraturii pentru auditorii de 
justiţie admişi la Institutul 
Naţional al Magistraturii în anii 
2020 şi 2021, precum şi stagiul şi 
examenul de capacitate ale 
acestora. 

Guvern 
27.05.21 
2.06.21 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(280/R din 

3.06.21) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
Grupul parlamentar al Partidului Social 
Democrat 

 
 Declarații 

 
România, transformată în marea scenă a bătăliei premergătoare congresului PNL 

 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Stimați colegi, 
România tocmai ce a fost plasată sub spectrul unui nou pericol major de către guvernarea nepricepută a dreptei. 

Contextul geopolitic pe care îl traversăm, pandemia și efectele sale care contribuie la dezastrul economic atât pe plan extern 
cât și pe cel intern, împrumuturile excesive ale Cabinetului Cîțu și valul de majorări ale prețurilor carburanților, energiei 
electrice și alimentelor se pare că nu sunt suficiente poveri pentru români, după calculele urechiste și meschine ale PNL-USR-
PLUS. Luptele din interiorul arcului de guvernământ dintre liberali și useriști, asezonate cu înțepăturile venite de la UDMR, 
dar și încasate de formațiunea lui Kelemen Hunor, vor fi completate de numeroase bătălii de interese pentru supremație în 
PNL. ”Operațiunile” de război civil din PNL se vor duce din nefericire nu pe scena mică a unui partid istoric, dar clasat în 
preferințele electoratului la limita podiumului, pe locul al treilea, ci în principal pe marea scenă a ţării. Românii, și așa săriți 
din schema bunăstării creionată de PNL-USR-PLUS-UDMR strict în favoarea vastei lor clientele politice de casă, vor fi 
obligați nu doar să ia parte la spectacolul grotesc pentru supremație, pus în scenă de liberali pe parcursul a aproape patru luni 
de zile, ci vor fi și cei care vor deconta direct concentrarea guvernanților doar pe eliminarea competitorilor lor pentru 
președinția PNL.  

Cel de-al treilea om în stat, actualul președinte al Camerei Deputaților, și lider al PNL, Ludovic Orban, îl are 
contracandidat pe cel de-al patrulea om în ierarhia statului român, pe premierul Florin Cîțu pentru șefia PNL și în perspectiva 
nebuloasă pe care această funcție le-ar putea-o oferi pentru o candidatură la prezidențialele viitoare. 

Domnul prim-ministru Cîțu sau domnul ”zombi politic”, după cum l-a catalogat, cel mai probabil într-un puseu de 
sinceritate, colegul său de guvernare, nimeni altul decât ministrul Transporturilor și infrastructurii, Cătălin Drulă, și el un 
aspirant la conducerea USR, susține că domnia sa reprezintă ”schimbarea în PNL”, dar și că își va îndeplini echitabil treburile 
sale de la Palatul Victoria, în ciuda competiției interne din partidul său și pe care chiar ține morțiș să o câștige. Cu aceeași 
retorică propagandistică și lipsită de dovezi palpabile defilează și Ludovic Orban din scaunul de președinte al PNL și al 
Camerei Deputaților.  

Mă văd obligat să le apăr interesele românilor și să analizez cât mai pe scurt anumite aspecte din agenda personală a 
celor doi vectori decizionali pentru soarta întregii Românii, aflați acum într-o încleștare fățișă. Nu voi intra în prea multe 
amănunte și refuz orice polemici cu vreun coleg liberal, mai vocal, transformat în avocatul vreunuia dintre cei doi domni pe 
care i-am menționat în cuprinsul acestei declarații politice de astăzi, dar trebuie să fac populația să conștientizeze și mai bine 
cine sunt autorii morali, cocoțați în fruntea țării în mod ilegitim și care sărăcesc constant România și în favoarea unor 
corporații străine, pe lângă clientela lor de partid.  

Așadar, stimați colegi și dragi români, premierul și candidatul Florin Cîțu este cel care a ascuns, a confuzat și a 
manipulat pe față opinia publică cu cifrele privind numărul morților din pandemie, precum și cu rata îmbolnăvirilor, la 
adăpostul unei propagande ieftine și a unui cult forțat al personalității care l-a lovit precum bumerangul direct în imaginea sa 
pirpirie de premier lipsit de experiență politică. Și pentru că tot am adus în discuție ”abilitățile politice” ale lui Florin Cîțu, mă 
întreb retoric cum ar putea cineva fără carismă și fără să fi condus vreodată măcar vreo organizație de partid să își asume 
președinția PNL și să și reformeze această structură politică de care încă mai depinde soarta fiecăruia dintre noi pentru că se 
află în continuare la guvernare. O altă întrebare care rezultă din această premisă, dar pe care nu îndrăznesc să o dezvolt din 
lipsă de certitudini, o reprezintă o posibilă imixtiune prea consistentă a Palatului Cotroceni în această bătălie intestină din 
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PNL. La fel nu vreau să girez zvonistica politică dâmbovițeană privind reînnoirea clasei politice, folosind instrumentele pe 
care unii le au la îndemână, adică serviciile, dosarele și transferul de credibilitate. Iar când spun credibilitate nu pot să nu invoc 
răsunătoarea declarație a președintelui încă în funcție al liberalilor, veteranul Ludovic Orban, cel care proclama România drept 
o țară ”sigură” fix în ziua în care la noi, la Arad, un om de afaceri cădea victima unui asasinat cu bombă în propria sa mașină, 
nu doar o tragedie incredibilă, ci și încă o premieră toxică pentru România!  

Tot Ludovic Orban, și aici mă refer din nou la calitatea sa de lider PNL, era cel care, prin niște escamotări demne de 
Harry Houdini sau David Copperfield, reușea să înlăture de la Palatul Victoria, în 10 octombrie 2019, performanta guvernare a 
PSD. Tot din cauza unor strategii deloc ortodoxe, Orban își impunea partidul, plasat pe locul al treilea la alegerile din 
decembrie 2020, la conducerea României într-un mod care a fentat și sfidează democrația.  

Așadar, dacă liberalismul încă se mai pretinde o atitudine, o stare de spirit, un crez al unei formațiuni, faptele oamenilor 
angajați în bătălia internă din PNL duc ireversibil spre derizoriu toate idealurile Brătienilor.  

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

O pensie cât meniul zilei 
 
Pe data de 30.05.2021 (vă asigur că este anul corect) doamna Vătășescu Ionica mi-a comunicat faptul că mama sa 

Vătășescu Elisabeta în vârstă de 83 de ani, domiciliată în comuna Corbeni, județul Argeș  primește din partea statului român o 
pensie de numai 34 de lei. 

Rușinos! 
Cum să nu măriți pensiile oamenilor cu cele mai multe boli într-o țară cu un sistem de sănătate la pământ? 
De ce să nu măriți pensiile celor care au construit România, au fost pe șantierele de la drumuri, școli, spitale, baraje și 

uzine? 
Cum puteți să-i priviți în ochi pe cei care sunt cei mai supuși riscului de a muri din cauza pandemiei și a spitalelor pe 

care le gestionați foarte prost? 
Chiar puteți fi atât de lipsiți de afecțiune, încât să spuneți că nu aveți să dați bani celor care prin sudoarea și munca lor 

ne-au deschis drumul spre educație, spre viitor? 
Bine că irosiți fără rost banii publici pe afaceri de partid, dar nu aveți pentru o mână de oameni care au trăit vremuri în 

care primeau pâinea cu porția și totuși au făcut sacrificii și eforturi mari, ca noi să fim generația care să aducă schimbarea. 
Părinții și bunicii sunt aceia care te iubesc. Ei sunt smeriți, cuminți și calzi, au mereu o povață bună, te ceartă că nu 

mănânci suficient și vei cădea din picioare din cauza anemiei, le e teamă să nu deranjeze, sunt ca niște icoane, îngălbenite de 
vreme, cu mâini bătătorite, care te-au îmbrățișat, te-au sprijinit și s-au rugat în tăcere, ca să nu cazi. Bunicii și părinții se 
sacrifică. Nu fiindcă le-ai cere așa ceva vreodată, ci pentru că așa consideră că e ordinea lucrurilor pe pământ: să nu trăim 
niciodată mai mult sau mai bine decât copiii noștri. Părinții și bunicii ar lua asupra lor toate suferințele și nedreptățile, ca tu să 
fii ocrotit de rele și de nenorociri, ar fi în stare să își dea viața pentru binele copiilor și nepoților. 

Aceasta este România zilelor noastre, acestea sunt motivele pentru care bunicii și părinții noștri merită să-și trăiască 
bătrânețea demn și liniștit! 

Cu deosebită considerație,              Deputat 
Aurel Bălășoiu 

*** 
Declarație politică 

 

Urmează o vară de campanie politică pentru alegeri în cadrul partidelor din Coaliția nefastă care conduce azi România. 
Așteptările românilor, nevoile lor, promisiunile făcute de guvernanți când au preluat puterea, starea economiei, revendicările 
legitime ale mediului de afaceri, atragerea fondurilor europene disponibile pentru acum, investițiile si toate celelalte imperative 
ale bunului mers al țării vor fi puse în paranteze, iar energia liderilor politici se va concentra doar pe bătălia de putere din 
fiecare partid. Într-un fel, în reproșurile pe care și le adresează unii altora, avem prilejul să observăm mizeria ascunsă sub 
preșul frumos amenajat la fațadă. Sperăm, noi cei care ne-am confruntat dintotdeauna cu rigoarea judecății cetățenilor, ca, în 
ultimul ceas, pe durata acestor războaie interne de partid, galeriile de susținători care le-au acordat sprijin necondiționat să 
vadă impostura politicienilor PNL-PLUSR. La jumătate de an de mandat liberal-progresist sunt dezamăgiți profund chiar și 
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românii care au crezut cu adevărat în poza „omului nou în politică”. Sunt dezamăgiți oameni din toate categoriile sociale de 
care PSD s-a îngrijit  în mandatele sale de succes economic. Sunt dezamăgiți tinerii care și-au agățat speranțele de zmeul 
imaginii imaculate a noilor politicieni. Sunt dezamăgiți oamenii de afaceri, care s-au lăsat orbiți de nostalgia doctrinei și au 
crezut că in Coaliția de dreapta-stânga, vor domina viziunile liberale. Peste România amăgită si dezamăgită se pogoară în 
aceasta vară spiritul războinic al găștilor de partid și zgomotul încrâncenării în lupta pentru putere. Va fi un spectacol trist la 
care asistăm în timp ce cresc toate prețurile, se degradează puterea noastră de cumpărare și condițiile noastre de trai. În ciuda 
cifrelor triumfaliste, ajustate din pix priceput la mistificări, economia agonizează, agricultura este în stare mai precară decât 
oricând și viața românilor e mai sumbră și mai lipsită de speranță decât a fost vreodată. Eșecul campaniei de vaccinare, mizeria 
jocului de-a alba-neagra cu PNRR și nepăsarea față problemele reale ale oamenilor sunt principalele cauze ale necazurilor 
viitoare în mandatul Coaliției ipocriților care guvernează acum România, indiferent cine câștiga in luptele lor interne pentru 
accesul la resurse. 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
Îmbunătățirea vieții pensionarilor este o Datorie a guvernanților 

 

Domnule președinte de ședință 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Declarația de astăzi reflectă îngrijorările și temerile cu care se confruntă atât vârstnicii dar și cei cărora o asemenea 

stare-de fapt nu le este indiferentă. 
Un sistem sanitar în care geriatria nu mai există. Pacientul pierde zile întregi la ușile cabinetelor medicale. Investigațiile, 

mai ales cele imagistice comportă luni de programare sau au costuri inimaginabile.  
Medicamentele gratuite și compensate au fost revizuite și aranjate în ultimul an astfel încât rețeta lunară să coste 

pacientul peste 300 de lei în condițiile unui tratament de întreținere. Doamne ferește de cazuri urgente! 
Declarațiile de intenție ale guvernanților arată că ne așteaptă zile grele. Se vor produce majorări ale tarifelor la gazele 

naturale, energia electrică și termică, dar și majorarea prețurilor carburanților cu impact direct asupra tuturor prețurilor. 
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, la începutul anului 2021 în România din totalul de 5 milioane de 

pensionari 23% trăiesc de pe o zi pe alta. Pensia medie în România este de 1300 de lei.  
Ce înseamnă pensionar care trăiește de pe o zi pe alta? Înseamnă o pensie mai mică cu 60% față de medie. Adică 520 de 

lei.  
În topul țărilor europene cu cei mai predispuși pensionari la sărăcie, România este pe locul 8. Suportă oare comparația 

23% din țara noastră cu Luxemburg, cu 7% risc de sărăcie sau Franța și Danemarca, cu 9% risc de sărăcie? 
Față de această situație guvernanții refuză orice majorări, indexări sau compensări ale impactului creșterii prețurilor. 

Mai mult decât atât, se anunță cu nonșalanță că se analizează, se caută soluții, etc., etc., pentru viitor. Anul acesta – exclus!!! 
Este stupefiantă declarația ministrului muncii (în același timp Viceprim-ministru în Guvern) - Turcan pe Facebook: 

“Discuția despre echitatea și sustenabilitatea sistemului de pensii – obiective pe care mi le-am asumat – trebuie așadar în mod 
obligatoriu să includă o soluție pentru echilibrarea pensiilor ....” 

Poate nu știați, doamna ministru – Pensionarii nu mai au timp să aștepte „soluțiile” dumneavoastră pe care acum le 
căutați urmând a le scrie mai târziu și a le promova altă dată! 

Numărul mediu de pensionari înregistrat în România la nivelul anului 2020 este de 5,128 milioane de persoane. 
Conform datelor Institutului Național de Statistică, pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) 

în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,18% în totalul celor de asigurări sociale. 
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (78,4%) în cadrul pensionarilor de 
asigurări sociale. 

Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială în anul 2020 a fost de 968.400 persoane, din care: 800.800 
persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 17,1% din totalul pensionarilor din această categorie;152.700 
persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,5% din totalul acestora. 

Cât vor putea acești oameni să supraviețuiască? - este întrebarea care ar trebui să vă determine la adoptarea unei soluții 
viabile. 

Un vechi proverb românesc spune: "Cinstește pe cei bătrâni, căci poți ajunge și tu bătrân." 
Stimați guvernanți, interveniți de urgență, până nu e prea târziu! 
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Vă mulțumesc,                                                           Deputat 
Constantin Bîrcă 

*** 
Campania de vaccinare, un nou eșec pentru Guvernul Cîțu! 

 

Stimate colege / Stimați colegi,  
În urmă cu o săptămână am fost anunțați de premierul Cîțu că noi măsuri de relaxare vor fi instituite de la 1 iunie. Foarte 

bine! Este un lucru îmbucurător că România revine la normalitate. Totuși, această relaxare a restricțiilor vine în contextul în 
care România nu a atins ținta de vaccinare pe care Guvernul și-a asumat-o. Mai întâi ne-au spus că 10,4 milioane de români 
vor fi vaccinați până în septembrie, apoi 5 milioane de vaccinați la 1 iunie. În realitate, nici ținta de 5 milioane de români 
vaccinați nu va fi atinsă prea curând. Această diminuare a țintei de vaccinare până la nivelul de „lasă că merge și așa” 
reprezintă o fugă rușinoasă de răspundere din partea actualului Executiv.  

Guvernul Cîțu ne arată, din nou, că nu e capabil să ducă nimic la bun sfârșit! Datele oficiale ne spun că suntem într-un 
declin dramatic în ceea ce privește campania de vaccinare. În condițiile în care tu, Guvern al României, vezi că această 
campanie este un eșec și că ai ratat toate țintele propuse, de ce nu schimbi strategia? De ce nu apelezi la specialiști în domeniul 
sănătății de la toate partidele? PSD are unii dintre cei mai buni specialiști din sănătate, dar cu toate acestea Guvernul Cîțu și 
coaliția PNL – USR– UDRM îi ignoră. Motivul: doar pentru că sunt la PSD! 

Domnul Cîțu a găsit și de această dată alți vinovați în afară de propriul Guvern: aleșii locali PSD! Exact, domnul Cîțu, 
Premierul României, vine și țipă la primarii cărora nu le-a oferit vaccinuri și la opoziție, în general, că nu-l ajută! 

Domnule prim-ministru, stimați guvernanți, acuzația absurdă pe care o faceți că PSD nu se implică, nu susține 
vaccinarea este o minciună ordinară și o tentativă meschină de a deturna atenția de la realitatea că Guvernul dumneavoastră a 
eșuat lamentabil în angajamentul de a asigura imunizarea populației. Nu există lider PSD care să nu fi susținut, inclusiv public, 
necesitatea vaccinării.  

Dacă vă aduceți aminte, stimați membri ai coaliției de guvernare, PSD a propus demult, prin intermediul dlui profesor 
Rafila, 8 măsuri esențiale care să readucă credibilitate și să intensifice procesul de vaccinare. Mai mult, PSD a propus Pact 
național pe sănătate, de două ori, în 2020! Dar, dumneavoastră și partidele din care faceți parte ați refuzat zgomotos! 

Acuzațiile pe care Guvernul Cîțu le aduce la adresa primarilor PSD că nu au susținut vaccinarea nu țin, în condițiile în 
care guvernul este direct și exclusiv responsabil și în care mult timp vaccinurile n-au fost disponibile la liber, ci strict pe bază 
de programare. 

PSD a propus un plan de măsuri pentru accelerarea vaccinării și concentrarea pe zona rurală la începutul acestui an. Ne-
ați spus, pe același ton de superioritate, că știți mai bine! Nici până în momentul de față nu aveți o strategie de vaccinare a 
românilor care locuiesc la sate. Aproape jumătate din populația țării nu se regăsește în nicio strategie de vaccinare a actualului 
Guvern. Vă lăudați cu maratone în marile orașe pentru a vă promova la televiziuni, dar nu faceți nimic pentru satul românesc.  

Guvernul Cîțu a îngropat oficial campania de vaccinare abandonând iresponsabil orice țintă, după ce, oricum, de tot ce 
și-a propus s-a ales praful! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Oana Gianina Bulai 

*** 
Nu este suficient! 

 

Documentul integral al Planului Național de Redresare și Reziliență a fost făcut public. Conform acestuia, România ar 
primi 14,248 miliarde sub formă de grant și aproximativ 14,935 miliarde sub formă de împrumuri pentru un total de 29,2 
miliarde euro. 

PNRR reprezintă un pachet de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-
2020. Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026. Recomandarea Comisiei Europene 
a fost aceea de a oferi acces la informaţii din acest plan reprezentanților statului român, inclusiv parlamentarilor, stimați 
guvernanți. 

Regula stabilită prin propunerea de Regulament este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 2022, 
termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 2023. Plățile pentru proiectele care vor fi 
incluse în programele naționale de redresare și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026. 
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PNRR are la bază 6 piloni principali: Tranziția spre o economie verde; Transformarea digitală; Creșterea economică 
inteligentă, sustenabilă și incluzivă; Coeziunea socială și teritorială; Sănătate și reziliență instituțională; Copii, tineri, educație 
și competențe.  

Noi, Partidul Social Democrat cerem Guvernului să facă publice criteriile care au permis ca doar o singură firmă 
particulară să fie beneficiara a sute de milioane de euro din fondurile PNRR alocate capitolului energie. 

Aproape 600 de milioane de euro din PNRR, bani fără licitaţie, respectiv o treime din fondurile alocate capitolului 
Energie, sunt daţi cu dedicaţie de guvernul premierului PNL către sponsorul PNL din campania electorală pentru alegerile 
locale din septembrie 2020. 

Până în ultimul moment, Planul Național de Redresare și Reziliență a rămas un adevărat mister pentru toți românii, 
realizandu-se într-o secretomanie ieșită din comun.  

PNRR reprezinta un document strategic pentru România și pentru români. Nu este planul partidelor politice, este planul 
României. Angajamentele facute prin PNRR vor afecta poporul, nu Guvernul. 

Orice măsură pe care o angajați și care va viza tăieri de venituri, plafonarea pensiilor, majorări de taxe și impozite sau 
orice altă măsură de acest fel, va pune o presiune și mai mare asupra românilor. 

 

Deputat 
Vasile Cîtea 

*** 
Colegiul Medicilor Veterinari semnalează: animale comercializate fără documente și fără să fie supuse  

procedurilor de depistare a bolilor! Cauza: lipsa creditelor de angajament din bugetul alocat către A.N.S.V.S.A.  
Guvernul tace și nu face! Pericolul din farfuria noastră! 

 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor aflată în subordinea Guvernului şi în 

coordonarea primului-ministru, a semnalat două situații foarte grave, cu impact direct asupra populației: cazul medicilor 
veterinari fără contracte și lipsa fondurilor necesare desfășurării activității  sanitar-veterinare. 

În România sunt în prezent 339 de comune la nivelul cărora A.N.S.V.S.A prin Direcțiile Sanitar Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor județene, respectiv a municipiului București, nu efectuează acțiunile prevăzute în HG 1156/2013, 
deoarece nu sunt atribuite contractele către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii.  

Medicii veterinari sunt lăsați fără contracte! Cauza: lipsa creditelor de angajament din bugetul alocat către A.N.S.V.S.A! 
Guvernul a uitat de această categorie profesională și nu a alocat fondurile necesare pentru desfășurarea activității sanitar-
veterinare, lăsând județe întregi, cu teritorii imense neacoperite. 

Consecința imediată: animalele care trebuiau să fie supuse acținilor de depistare a bolilor sunt comercializate fără 
documente și fără să se cunoască dacă sunt sau nu bolnave. Impactul nociv asupra cetățeanului: produsele obținute de la 
animalele netestate sunt consumate de către proprietarii animalelor și vândute ulterior către populație.  

Pericolul din farfuria noastră: cumpărăm și consumăm produse, fără a şti dacă acestea sunt sau nu sigure şi dacă provin 
de la animale sănătoase.  

În plus A.N.S.V.S.A nu a realizat plățile aferente lunilor februarie-aprilie 2021 către medicii veterinari de liberă practică 
organizați în condițiile legii care dețin contracte de concesiune/ prestări servicii pentru realizarea acțiunilor sanitar-veterinare 
prevăzute în Programul aprobat prin HG 1156/2013: acțiuni de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la 
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor, protecția mediului și controlul în domeniul siguranței 
alimentelor. 

Nu au fost realizate nici plățile aferente lunilor februarie-aprilie 2021 conform Legii 236/2019 pentru modificarea și 
completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor. 

Ca urmare a neachitării plăților restante, medicii veterinari din mediul rural sunt în pragul falimentului, întrucât au de 
plătit impozite şi taxe lunare către stat, salarii, chirii, utilităti și credite la bănci. 

Statul are conform legii, obligația să sprijine activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și 
control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituțional, juridic și financiar pentru 
desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar. Dar Statul a uitat de această obligație! În zadar au 
fost semnalate problemele din acest domeniu. Guvernul tace și nu face! 
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Sunt două situații extrem de grave care necesită implicare imediată și luarea de măsuri urgente în vederea remedierii lor, 
întrucât sănătatea publică este în pericol! 

Când vor fi alocate fondurile pentru efectuarea plăților aferente lunilor februarie-aprilie 2021 către medicii veterinari de 
liberă practică organizați în condițiile legii? Când vor fi dispuse verificări la instituțiile abilitate pentru a identifica cauzele ce 
determină lipsa creditelor de angajament din bugetul alocat către A.N.S.V.S.A? Cine este responsabil pentru calitatea 
produselor consumate de cetățeni? Rămân doar niște întrebări retorice, la care încă așteptăm răspuns. 

Deputat 
Dumitru Coarnă 

*** 
Ziua copilului 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Romania sarbatoreste Ziua Copilului pe data de 1 iunie si as dori sa profit de aceasta ocazie sa urez tuturor copiilor un 

calduros La Multi Ani! 
Un citat celebru din Dostoievski spune asa: Daca vrei sa vezi Raiul pe Pamant, priveste in ochii unui copil.  
Anul acesta am avut placerea si onoarea de a sarbatori aceasta zi speciala la Otelul Rosu, la invitatia primarului Luca 

Malaiescu, unde a fost organizat un eveniment ce a incantat sutele de copii caraseni prezenti acolo, cu spectacol de teatru, 
filme pentru copii, cadouri si multa voie buna. 

Este de datoria noastra, a tuturor, sa facem tot ce ne sta in putinta pentru protejarea copiilor. Ziua copilului nu este doar 
un motiv de sarbatoare, ci trebuie privita ca o ocazie in care sa facem cunoscute problemele cu care se confrunta copii si sa 
luam masuri pentru a combate abuzul, exploatarea si discriminarea copiilor de pretutindeni.  

In calitate de membru al Comisiei pentru Invatamant a Camerei Deputatilor, una dintre principalele mele preocupari o 
constituie accesul copiilor la educatie. Copiii din Romania se confrunta cu lipsa accesului la tehnologie, la echipamente si la 
internet, cu saracia din mediul rural si nu numai, cu lipsa accesului la cabinete medicale in scoli si, avand in vedere acest an 
pandemic in care scoala a fost mai mult inchisa, as putea spune chiar cu lipsa accesului la educatie.  Este de datoria Guvernului 
Romaniei sa ia toate masurile necesare pentru ca elevii sa participe fizic la scoala, in conditii de siguranta. 

Viitorul Romaniei depinde de protejarea si educatia copiilor nostri. 
La multi ani tuturor copiilor! 
Vă mulţumesc!                Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 

 

PNRR, pușculița PNL sau bani pentru toți românii? 
 

Bătălia pentru conducerea Partidului Național Liberal are consecințe nefaste pentru toți românii, fiind transferată în mod 
anacronic din plan politic în plan guvernamental. Este tot mai vizibil că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a 
devenit arma premierului pentru atacarea președinției PNL, acesta fiind, de altfel, și motivul pentru care s-a eschivat în a 
prezenta documentul în fața Parlamentului. 

Banii pe care România trebuie să-i primească prin PNRR au devenit moneda de schimb pe care Cîțu o oferă pentru șefia 
PNL, prin atragerea unor nume grele din partid, care să-i asigure succesul la viitorul congres de alegeri al partidului. 

Retorica populistă a primului-ministru, dominată de replici precum „Nu sunt bani”, „Trebuie concediați bugetarii”, 
„Sistemul de pensii nu e sustenabil”, „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”, nu mai este valabilă însă atunci când trebuie 
mulțumite județele care îl vor sprijini pentru a câștiga șefia PNL. 

Interesant este că, deși PNRR este viabil și va fi aplicat, așa cum susțin exponenții „guvernului meu”, acesta nu cuprinde 
respectarea legilor propuse de PSD și votate în Parlament, chiar și de către liberali, respectiv creșterea pensiilor și a salariilor, 
precum și a alocațiilor copiilor.  

În consecință, vom asista doar la satisfacerea unor mize politice ale liberalilor care-l susțin pe Florin Cîțu. Vom avea 
județele conduse de PNL net favorizate la împărțirea banilor, în timp ce județele cu conducere PSD vor fi discriminate, așa 
cum deja s-a întâmplat în acest an, la distribuirea bugetară defalcată pe localități. 

Aceste acțiuni cinice și clientelare ale conducerii Guvernului…României (!?) vor avea repercusiuni dramatice tot pentru 
oameni. Cîțu va vedea toată țara în campania electorală internă de partid, dar, ca și până acum, nu cunoaște realitățile din 
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adevărata Românie, cea în care nu este apă și canalizare, cea cu depopulare severă și cu lipsa unor servicii publice minime 
pentru populație.  

Rezultatul acestei politici lamentabile de partid și clan va fi dezastruos, prin accentuarea decalajelor dintre zonele țării, 
precum și dintre mediul rural și cel urban. Regiuni întregi din România vor fi în continuare condamnate la subdezvoltare, 
deoarece guvernul dreptei pompează bani tot în cele mai dezvoltate areale, prin aprobarea proiectul fantasmagoric al metroului 
de la Cluj-Napoca, de exemplu. În acest timp, proiectele președinților Consiliilor Județene care nu contează pentru lupta 
internă din PNL sunt respinse din start. Injust, imoral, inacceptabil. 

Domnule prim ministru, banii europeni sunt pentru toată România, pentru toți românii, nu vom admite să fie folosiți ca 
pușculițe de partid.  

În concluzie, PSD va denunța modul discriminatoriu al PNL de a exercita actul guvernării la Comisia Europeană, astfel 
încât PNRR să nu fie transformat într-o afacere oneroasă de partid.  

 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
 

PNRR, între carențele grave de comunicare și transparență și necesitatea selectării 
corecte a proiectelor comunităților locale 

Domnule președinte de ședință,  
Doamnelor și domnilor deputați,   
Recent, premierul României a prezentat „triumfător” în Parlament, în linii foarte generale, Planul Național de Redresare 

și Reziliență al țării noastre, depus în sfârșit la Bruxelles, după mai multe tentative nereușite ale actualului titular al 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Documentul urmează să primească în perioada următoare aprobarea formală 
a Comisiei Europene și ulterior a Consiliului UE, implementarea efectivă fiind preconizată, cel mai probabil, pentru toamna 
acestui an. 

Ce am putut afla până la această oră din prezentarea foarte vagă de altfel, pentru a nu spune lapidară, făcută de prim-
ministru în fața „organului reprezentativ suprem al poporului român”? (art. 61 din Constituția României). 

În primul rând, aș spune că ceea ce inițial ni s-a prezentat, de la cel mai înalt nivel în stat, ca fiind o adevărată “mană 
cerească” pentru România, prin PNRR, reprezintă de fapt, în proporție de peste 51%, un colosal împrumut. Un împrumut de 
aproximativ 15 miliarde de euro, care survine după alte zeci de miliarde de euro împrumutate de aceiași guvernanți în aproape 
2 ani de când se află la guvernare, fără să știm însă, nici până la ora actuală, care a fost destinația exactă a fondurilor 
respective!   

Constatăm apoi că această îndatorare în ritm galopant a României - realizată acum și prin PNRR - se produce cu prețul 
sacrificării serioase a nivelului de trai al populației, al instituirii unor veritabile „curbe de sacrificiu”, de tristă amintire pentru 
cetățeni, din fosta guvernare pedelistă, de vreme ce aceiași guvernanți ne anunță cu emfază intrarea într-o perioadă de 
austeritate marcată, între altele, de înghețarea salariilor și a pensiilor, precum și de sistarea oricărei indexări a acestora cu rata 
inflației, alături de suprimarea sporirii alocațiilor pentru copii. 

La acestea se adaugă, prin grija guvernanților, alte „ingrediente” sociale și economice, precum „rezolvarea” problemei 
sustenabilității sistemului de pensii prin creșterea foarte probabilă a vârstei de pensionare, adică prin împingerea cinică a 
vârstei de pensionare foarte aproape de speranța de viață maximă a românilor. 

De parcă toate acestea nu ar fi suficiente - și cred că sunt în asentimentul majorității colegilor - consider că guvernul are 
datoria să facă toate precizările necesare, așteptate în mod legitim de către opinia publică românească, în legătură cu 
informațiile vehiculate de mass-media potrivit cărora, distinct de PNRR, a prezentat la Bruxelles și un alt document, intitulat 
„Reformele emblematice ale redresării românești”. Prin acest document, „omis cu discreție” de către guvernanți să fie 
prezentat Parlamentului țării, este stabilit un set dur de măsuri economice și sociale, un fel de „to do list”, după modelul altor 
„aranjamente” sau acorduri financiare făcute de țara noastră cu FMI, inclusiv măsuri de restrângere sau eliminare treptată a 
unor stimulente fiscale în economie, precum cele din sectoarele IT și construcții, potențiale creșteri de taxe și impozite și lista 
este, din păcate, ceva mai lungă. 

Stimați colegi, 
Aș dori să vă rețin atenția și cu un alt aspect de importanță deosebită ridicat de PNRR și care merită, în mod 

incontestabil, o reflecție serioasă din partea noastră și, de ce nu, o monitorizare atentă din partea Parlamentului. 
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Este vorba despre maniera de selectare și finanțare a proiectelor care vor fi promovate prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență.  

Îngrijorarea noastră este mai mult decât legitimă, în condițiile în care la rectificarea bugetară, din decembrie 2020, 
sumele alocate de guvern au avut în vedere criterii preponderent politice, bazate nu pe valoarea adăugată, în sine, a proiectelor 
respective pentru cetățeni, ci pe culoarea politică a administrațiilor locale.  

Într-o asemenea logică strâmbă, majoritatea fondurilor alocate au ajuns la primăriile administrate de partidele din 
actuala coaliție guvernamentală, de parcă toate celelalte municipii, orașe și comune ale țării nu ar fi locuite tot de către cetățeni 
ai României. 

În acest context, doresc să evidențiez că primăriile PSD din numeroase localități, cu referire expresă la cele din 
circumscripția mea electorală, județul Mureș, au pregătit și prezentat ministrului Proiectelor și investițiilor europene, încă din 
luna februarie a.c., o serie de proiecte concrete, mature, perfect fezabile, capabile să contribuie în mod efectiv la satisfacerea 
exigențelor și așteptărilor cetățenilor care își doresc, în modul cel mai legitim, ca problemele ridicate de ei să fie tratate cu 
transparența și corectitudinea necesare, găsindu-și astfel, soluționarea cuvenită! 

Vă mulțumesc pentru atenție.           
Deputat 

Dumitrița Gliga 
*** 

 

Stop abuzului de putere! 
Stimați colegi, 
Sunt valori de care, cu nici un preț, cu atât mai mult cu unul politic!, nu ar trebui să ne atingem vreodată! 
Și cred că sunteți de acord cu mine că una dintre acestea sunt seniorii noștri, cărora le datorăm- dacă este vorba despre 

părinții noștri- viața, dacă despre profesori și învățători e vorba- lumina cărții... 
Și, tot astfel, mergând din aproape în aproape, putem ajunge la blocul în care locuim, strada pe care mergem, stâlpul de 

care e prins cablul care ne aduce energia electrică… Adică… aproape tot! Inclusiv independența acestei țări, pe care unii par să 
o fi scos la mezat! 

Și, da, am uitat esențialul: tot lor, seniorilor, le datorăm cei șapte ani de acasă, petrecuți sub semnul respectului, 
credinței în Dumnezeu și omeniei… 

Acești oameni, câți mai sunt ”pe pământ, nu în gând”, nu vor mai trăi o veșnicie! 
Este un privilegiu neprețuit de a-i avea alături și o datorie de onoare de a-i trata cu respect, cu grijă și dragoste. 
Dar ce vedem în loc de aceasta? 
Un abuz generalizat, ridicat la nivel de politică de stat de acest guvern lipsit de empatie, respect și pricepere în 

gestionarea resurselor și stabilirea priorităților! 
Pensiile bătrânilor noștri au ajuns subiect-sperietoare la știrile de seară! 
Vârsta de pensionare și înghețarea pensiilor românilor- arginții cu care negociatorii USR își cumpără, la Bruxelles, 

favoruri de miliarde pentru firmele de consultanță abonate la avantaje… 
Stimați guvernanți,  
V-ați gândit, măcar o secundă, ce efecte pot avea vorbele pe care le aruncați, la întâmplare, asupra acestor oameni, cu 

inimile slăbite de anii care s-au rostogolit, mereu dureros, peste ei? 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în articolul 25, recunoaște și respectă dreptul persoanelor vârstnice 

de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală. 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) include, în definirea formelor de violență asupra bătrânilor, "ameninţarea sau 

utilizarea intenţionată a forţei fizice sau a puterii (…) care antrenează un risc crescut de a produce un traumatism, un deces, o 
daună psihologică, o dezvoltare anormală sau o privaţiune".  

Vă folosiți puterea abuziv! 
Îi traumatizați, fără regret, pe actualii pensionari ai acestei țări, în fiecare zi, cu câte o nouă spaimă! 
Le induceți teama zilei de mâine și celor din generațiile următoare, care își pregătesc dosarul de pensie sub semnul fricii 

și incertitudinii! 
Cu ce drept? 
Cu ce inimă? 
Opriți-vă! 
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Rezumați-vă afacerile, și interesele, și lupta la cei de o seamă cu voi! 
 

Deputat 
Grațiela Leocadia Gavrilescu 

*** 
 

Campania de vaccinare, un eșec zdrobitor al guvernului dreptei 
 

Campania de promovare a vaccinării este un eșec total al Guvernului, care nu a reușit să își îndeplinească obiectivul 
declarat de minim cinci milioane de români imunizați până în data de 1 iunie.   

Angajamentele pline de triumf și emfază ale responsabililor de vaccinarea românilor sunt lovite de nulitate, trista 
realitate fiind aceea că executivul Cîțu a trimis România pe penultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Oricât s-ar 
strădui, guvernul dreptei incapabile nu își poate depăși condiția mediocrității, consecință a politicii de cadre defectuoase a 
liberalilor și aliaților săi, bazată pe satisfacerea propriilor interese și grupurilor de susținere. 

Au aruncat praf în ochi oamenilor cu promisiunea că vor intensifica imunizarea în mediul rural, dar nici până acum nu 
au emis un program coerent care să stimuleze medicii de familie să se implice în campania de vaccinare. De asemenea, nu au 
inițiat un plan coerent de furnizare și distribuție a dozelor la nivelul primarilor din mediul rural. Totul e doar imagine și 
dispreț. În schimb, au ordonat miniștrilor să „dea bine” la televizor în cadrul unor maratoane de vaccinare în marile orașe, dar 
au uitat că este mult mai important să organizeze caravane la sate, acolo sunt cu adevărat necesare, pe fondul lipsei asistenței 
medicale primare, precum și a posibilităților limitate de deplasare ale persoanelor în vârstă și ale celor cu venituri reduse 

 Una dintre consecințele noii campanii a Guvernului de promovare a vaccinării este diminuarea numărului zilnic al 
persoanelor vaccinate, ajuns pentru prima dată la cel mai scăzut nivel – sub 20.000. Acesta este rezultatul difuzării spoturilor 
de promovare lamentabile cu anumiți miniștrii, nu doar lipsiți de credibilitate, ci și dovediți că au încălcat în mod repetat 
regulile în pandemie! Nu trebuie să mai mire pe nimeni că noua campanie de încurajare a vaccinării nu insuflă încredere, ba 
chiar îi descurajează pe oameni să se mai imunizeze anti-covid. 

 Spoturile cu Bode, Gheorghiu și Turcan în rol de actori principali sunt pline de erori elementare de comunicare, nu 
doar socială ci și politică, și nu au nicio legătură cu întrebările pe care românii și le pun înainte de a decide dacă se vaccinează 
sau nu. Guvernul a promovat vaccinarea parcă doar pentru a promova imaginea PNL, a premierului și a miniștrilor. 

În timp ce executivul a distrus credibilitatea vaccinării, în alte state aceste campanii sunt extrem de profesioniste, cu 
accent pe componentele emoționale și pe clarificarea întrebărilor legate de utilitatea vaccinurilor. 

Guvernarea este haotică, dezordonată, „după ureche”. Nu există predictibilitate, strategie, respect pentru români. Au 
mizat greșit pe dorința românilor de a se vaccina și au pierdut. 
 

Deputat 
Georgeta-Carmen Holban 

*** 
 

De ziua lor, copiii din România sunt umiliți la nesfârșit de un Guvern dezinteresat de viitorul nostru! 
 

Stimați membrii ai Parlamentului României, 
Copii sunt viitorul nostru! Cum ne creștem copiii, așa va arăta viitorul! 
Din păcate, este tragic faptul că guvernanții de la PNL-USR-PLUS și UDMR nu au înțeles că avem nevoie de copii 

sănătoși și educați pentru a ne construi o națiune puternică și competitivă la nivel economic cu restul lumii. 
De fiecare dată când reprezentanții Dreptei au ajuns la putere au luat măsuri împotriva celor mai vulnerabile categorii de 

populație, dar parcă nicicând nu au fost mai multe sabotaje asupra tinerilor, familiilor cu copiii, elevilor și studenților ca în 
guvernarea Orban și Cîțu. 

Stimați guvernanți, unde sunt banii pentru majorarea alocațiilor, unde sunt banii pentru acordarea deducerilor de 1500 
de lei pentru fiecare copil, pe care ar fi avut-o angajatorul pentru susținerea educației timpurii și unde sunt banii pentru 
transportul elevilor la școală?  

Cred că i-ați cheltuit cu achizițiile la suprapreț din pandemie și cu dotarea birourilor pentru politrucii de partid pe care i-
ați angajat de la fiecare partid, câte 4,5,6 secretari de stat la un minister.  
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Cum ați îndrăznit să luați de la gura copiilor aproape 3 miliarde de euro pentru a hrăni clientela politică atât de 
numeroasă de la PNL, USR, PLUS, UDMR. 

Vă anunț că indiferent ce măsuri veți mai lua împotriva copiilor, PSD va vota pentru menținerea celei de a doua tranșe 
de majorare a alocațiilor de stat, prevăzute pentru 2021 și va cere pentru a zecea oară guvernului să aplice legile țării, votate de 
Parlament.  

Este cinic și malefic cum PNL, USR-PLUS și UDMR efectiv fură miliarde de euro, care ar fi trebuit să ajungă la copiii 
românilor, prin majorările prevăzute de lege până în anul 2024, bani despre care, formal, spun că nu există! 

Stimați apostoli ai austerității, rolul partidelor aflate la guvernare nu este de a se plânge că nu sunt bani, ci de a veni cu 
soluții pentru dezvoltarea economică și de a asigura resursele necesare, inclusiv pentru viitorul educației și sănătății copiilor. 

Nici eu și nici colegii mei nu putem înțelege, cum de premierul Cîțu propovăduiește numai lucruri fantastice, dar nu 
găsește banii necesari pentru a da copiilor ce li se cuvine legal. Ar trebui să fie bani din moment ce guvernul se laudă că avem 
cea mai mare creștere economică din Europa și continuă să se împrumute în ritm astronomic.  

Anunțul din urmă cu câteva zile al președintelui PNL că n-ar fi bani pentru copiii din România confirmă ceea ce PSD a 
avertizat încă de la începutul anului când Guvernul nu a prins în proiectul bugetului de stat decât una dintre cele două tranșe de 
majorare a alocațiilor prevăzute pentru acest an, la fel cum a făcut și cu banii pentru decontarea transportului elevilor. 

Este clar pentru toți oamenii de bună-credință că intenția de a amâna majorarea alocațiilor reprezintă confirmarea celor 
mai mârșave minciuni spuse de Orban și de Cîțu care, înainte de alegeri declarau că le  dau banii copiilor, pentru ca imediat 
după alegeri să se răzgândească. Chiar cu o zi înainte de finalul anului 2020, pe 30 decembrie, senatorii PNL, USR-PLUS și 
UDMR au votat cot la cot anularea tranșelor 3 și 4 din calendarul asumat de Cîțu și Orban prin Ordonanța de Urgență nr. 123 
din 31 iulie 2020.  

PSD, pe lângă moțiunea de cenzură va depune și o propunere legislativă care să oblige Guvernul să respecte deciziile 
adoptate anul trecut de Parlament privind majorarea alocațiilor pentru copii. 

Trebuie să înțelegeți o dată pentru totdeauna: viitorul copiilor noștri, dreptul la educație și sănătate și viitorul României 
nu se negociază cu nimeni și pentru nimic în lume! 

Vă mulțumesc!       Deputat 
Alexandra Huțu 

*** 
 

ZERO euro pentru tineri în PNRR! 
Stimați colegi,  
ZERO euro pentru tineri în PNRR! Parcă e tras la indigo planul prin care Guvernul Boc, alături de Băsescu, a găsit de 

cuviință să taie de-a valma, salarii, pensii și alocații pentru a trece peste criza economică. Prin acest PNRR al guvernării Cîțu, 
românii vor fi lipsiți din nou de creștere economică, pensii, salarii și alocații pentru copii. Timp de 5 ani, ani în care costul 
pentru un trai decent va fi tot mai mare! 

Veniturile vor rămâne aceleași, impozitele vor fi mărite, iar prețul alimentelor și al altor bunuri va crește! Cine va plăti 
acest cost? Românii cu venituri mici și medii din clasa de mijloc! 

Sunt revoltat de ura pe care „Guvernul meu” ne-o arată nouă, tinerilor, cu 0 (ZERO) euro alocări pentru proiecte de 
tineret! Conform draft-ului acestui plan, bâlbâit evident și refuzat de două ori până acum de Comisia Europeană, tinerii vor 
avea șansa să o ia de jos și să rămână tot acolo! 

La fel și bunicii noștri. Vor vedea neputincioși cum mărirea drepturilor lor este amânată sistematic. Până când? Până se 
sting!? Oricum, dacă vă iese planul meschin și măriți vârsta de pensionare, oamenii nu vor apuca să își încaseze pensiile pentru 
care au plătit o viață întreagă! 

Un pensionar care a avut salariul mediu a contribuit la stat cu 565.000 de lei, de-a lungul a 35 de ani de muncă. Ca să își 
încaseze toți banii cotizați acesta ar trebui să trăiască 94 de ani! Când speranța de viață în România e de 72. Este furt legalizat, 
domnilor guvernanți! 

PNRR, în această formă de dreapta, vorbește despre digitalizare și protecția mediului, elemente cu care sunt de acord. 
Dar aceste lucruri nu se pot face cu un popor cu venituri la limita subzistenței. 

Faci digitalizare fără să iei în calcul zonele neelectrificate sau fără semnal pentru telefonul mobil. Vrei tu – USR 
(Uniunea Sărăcim România), ca din pensia aia amărâtă să-și ia mătușa Maria telefon de ultimă generație renunțând la 
medicamente și pâine? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.18 - 2021  
Săptămâna 2 – 4 iunie 2021  

 

 

37 
 

Cum vrei tu coaliție, în virtutea PNRR-ului tău, să protejezi mediul prin reducerea emisiilor de carbon? Să-și ia mașini 
electrice, nu? Din ce bani? Din ajutorul de șomaj? Din alocația copiilor care, oricum, spune domnul Orban, că nu va crește? 
Din afacerile închise? 

Avem oameni în țara asta cu venituri extrem de mici. Care supraviețuiesc de pe o zi pe alta și noi încercăm programe-
pilot pentru introducerea rețelei de gaze în amestec cu hidrogen? Sau facem doar hârtii și studii de sute de milioane de euro? 

Românii au nevoie de proiecte și investiții concrete care să relanseze economia, și să le aducă oamenilor mai mulți bani 
în buzunar. Ce au primit din partea voastră? Bâlbe, scuze și povești! Ați putea mai bine să mergeți la Stand-up comedy. Unul 
de plâns, nu de râs! 

Deputat 
Bogdan Gruia Ivan 

*** 
Ziua Copilului ar trebui să fie un semnal de trezire! 

 

Stimați colegi parlamentari, 
Aproape în fiecare an de când am fost desemnat de către alegători pentru a le reprezenta interesele în Parlament am 

vorbit de 1 iunie despre situația copiilor din țara noastră. Nu în termeni elogioși și festivi fiindcă asta ar trebui să o facem în 
fiecare zi, nu doar de 1 iunie! Nu, eu am ales de fiecare dată să folosesc acest prilej pentru a trage un semnal de alarmă asupra 
greutăților prin care trec copiii din România. Nici în acest an nu voi proceda diferit! 

Stimați colegi, în țara noastră încă nu s-au schimbat în bine problemele pe care le semnalam și în ceilalți ani: abandonul 
școlar, violența în familie, alcoolismul, abandonul chiar și temporar, lipsa reperelor. 

Abandonul școlar este la un nivel mult peste media europeană. În ultimii ani a scăzut cu mai puțin de 3%, ceea ce este 
complet insuficient. La această dată avem o rată de abandon de aproape 9,7%! Problema nu o reprezintă însă doar abandonul 
școlar, ci și calitatea educației: din 175.000 de profesori și învățători câți sunt acum în România, peste 4.500 sunt necalificați, 
iar dintre aceștia, 2.700 sunt în mediul rural! Asta dacă tot vorbim despre cum ar trebui să reducem discrepanțele între rural și 
urban... 

Este adevărat și faptul că pandemia de COVID 19 a disturbat și mai mult sistemul românesc de educație. Experții în 
educație prognozează că în acest an, din cauza haosului în gestionarea închiderii și deschiderii școlilor, analfabetismul 
funcțional va crește cu peste 10% față de anul trecut. Acești copii vor deveni adulții care nu vor putea să înțeleagă texte simple, 
nu vor putea să înțeleagă idei abstracte, practic vor fi niște inadaptați la o societate în continuă transformare. Din cauza 
carențelor în educație, ei nu vor avea nici o șansă să iasă din sărăcie. Căci analfabetismul funcțional, abandonul școlar și 
sărăcia sunt, din păcate, indisolubil legate. 

Dacă tot vorbim de sărăcie, țin să vă reamintesc faptul că aproape 38% din populația din România se află în categoria de 
risc crescut de sărăcie. Majoritatea sunt în mediul rural, iar asta aduce cu sine o mulțime de probleme conexe care afectează tot 
copiii. Într-un studiu al Worldvision s-a constatat că 15% din cei chestionați au declarat că banii nu le ajung nici pentru strictul 
necesar, iar 46% afirmă că banii abia le ajung de la o lună la alta (în creștere comparativ cu 38% în 2018!). Mai grav este că în 
mediul rural alocațiile pentru copii reprezintă 94% din sursele de venit ale gospodăriei. 

Sărăcia generează grija zilei de mâine, lipsa oricărei perspective, iar alcoolul devine o modalitate de evadare. Alcoolul 
generează violență fizică și verbală în familie, abandon, abuz. Iar cei mai vulnerabili sunt tot copiii. 

Luând în considerare aceste aceste realități triste din țara noastră, consider că este de datoria noastră, a politicienilor, de 
a gândi și implementa strategii care sa aducă îmbunătățiri vizibile în viața copiilor. Personal, sunt adeptul interzicerii folosirii 
alocațiilor copiilor pentru achiziția de alcool și tutun. Chiar dacă alocațiile reprezintă o sursă importantă de venit, mai ales în 
mediul rural, acei bani trebuie să ajungă direct și indirect la copii, în interesul lor. De aceea, voi milita pentru o lege care să 
interzică folosirea alocațiilor pentru cumpărarea de alcool și tutun. 

Este poate un mic pas, însă trebuie să ne aplecăm cu seriozitate către politici și măsuri care să aducă măcar o mică 
îmbunătățire a condiției copiilor din România! 

Vă mulțumesc!                Deputat 
Silviu Macovei 

*** 
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Doamna ministru Turcan trebuie demisă urgent! 
Stimați colegi, 
Două lucruri grave, prea puțin evidențiate, s-au petrecut recent în România, iar impactul lor poate fi și va fi devastator 

pentru milioane de români! 
În primul rând, mesajul asumat de premierul Cîțu, transmis europarlamentarilor români, de a nu susține instituirea unui 

salariul minim european. Repet, guvernul PNL+USR nu susține salariul minim european! Dreapta politică de la noi a vorbit 
mereu împotriva măririlor salariale, a vorbit mereu împotriva creșterilor salariilor mici, iar când a făcut ceva, le-a aruncat 
oamenilor câțiva bani - nu lei, bani (!) - în plus și au vorbit de creșterea veniturilor! Și asta în vreme ce puterea reală de 
cumpărare scade de peste un an și jumătate de când sunt la putere Orban Cîțu, Barna, Cioloș și găștile lor. Mereu au dat vina 
pe români - de parcă vorbeau corporațiile prin gurile lor - spunând, mințind de fapt, că românii nu sunt productivi, când 
adevărul, confirmat de Eurostat, este că românii au cea mai mare productivitate a muncii din UE raportată la salariu! 

În acest context, tăcerea doamnei Raluca Turcan, ministrul penelist educat la Moscova, este asurzitoare. Și este primul 
motiv pentru care ar trebui să fie demisă! Ori nu știe ce face Guvernul, iar atunci nu își are rostul în funcție, ori ascunde ce face 
Guvernul, iar atunci este un gest eminamente abject. 

Al doilea fapt grav, discuțiile pe marginea inexistentului PNRR legate de creșterea vârstei de pensionare și a stagiului de 
cotizare. În repetate rânduri, doamna ministru Turcan a negat vehement până și discuțiile legate de acest subiect. Domnia sa 
vorbea de minciuni gogonate... Doar că, ce să vezi, gogomănia era chiar la domnia sa pentru că, în decurs de numai o zi, atât 
șeful ei direct, premierul Cîțu, cât și șeful pe linie de partid, Orban, au confirmat nu doar discuțiile ci și detalii din ele, precum 
corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață. Toate, iarăși, pe altarul intereselor marilor companii și nu în interesul 
românilor!  

Ei spun că sistemul de pensii nu ar fi sustenabil. Știți care este adevărul? La speranța actuală de viață sistemul de pensii 
nu pierde nimic. Pentru a primi înapoi banii cotizați, un român ar trebui să trăiască peste 90 de ani ori, din nefericire, suntem 
foarte departe de asta! 

Iarăși, un motiv imens pentru demiterea doamnei Turcan, că la o demisie de onoare nu ne putem aștepta dat fiind că a 
fost dovedită mincinoasă sau, chiar și mai rău, pentru că iarăși nu a avut habar de ce se întâmplă în domeniul pe care se 
presupune că îl coordonează. 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată!              Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Guvernul ține departe de ochii Comisiei Europene datoria publică de care depinde împrumutul din PNRR 
 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Planul Național de Redresare și Reziliență a fost trimis Comisiei Europene deși pentru români a rămas în continuare o 

mare enigmă. Ni s-au prezentat succint numai câteva direcții de angajare a cheltuielilor post factum într-o tentativă superficială 
de păcălire a populației. Cert este că vom plăti cu toții, pe viitor, mulți ani de acum înainte pentru greșelile Cabinetului Cîțu 
privind această strategie. PNRR-ul lui Ghinea și al lui Cîțu nu doar că nu a generat niciun fel de consens național și nici nu ar 
fi avut cum fiind atât de bine secretizat, pe cât de prost e realizat, dar le-a provocat îngrijorarea până și ONG-urilor de casă ale 
USR. Și nu doar îngrijorare, ci i-a determinat pe celebrii protestatari de serviciu, cei de la Declic, confrații de propagandă ai 
celor de la Rezist, să ceară Comisiei Europene să respingă PNRR. Declic împreună cu activiști polonezi au trimis o scrisoare 
deschisă Comisiei Europene prin care cer forului european să solicite din nou modificarea Planurilor Naționale de Redresare și 
Reziliență. Cele două organizații consideră necesar ca planurile naționale să fie în acord cu obiectivele climatice ale Pactului 
Verde European, condiție obligatorie pentru asigurarea competitivității economice pe termen mediu. Scrisoarea adresată 
autorităților de la Bruxelles reprezintă continuarea demersurilor inițiate în țară de către Declic, încă de la începutul redactării 
primului Plan Național de Redresare și Reziliență. Peste 10.000 de membri Declic au scris Guvernului României, de la 
începutul lui 2021, și au cerut să includă în PNRR măsuri pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE. Fără niciun rezultat 
totuși! 

Dragi colegi, vă mărturisesc că nu mi-am închipuit până acum că acești protestatari vor întoarce vreodată ”armele 
ideologice” și mai puțin ideologice împotriva celor cărora le-au făcut mereu jocurile, ca să nu spun direct treburile politice mai 
puțin curate.  
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Mă frapează și faptul că mulți dintre actualii colegi parlamenari de la USR-PLUS provin din rândurile acestor ONG-uri 
de dreapta, mereu pregătite să protesteze indiferent de cât de performante ar fi și se dovedesc deciziile și soluțiile unei 
guvernări de stânga. Așadar, ce trebuie să înțelegem din gestul de-a dreptul disperat și chiar făcut ”împotriva firii lor” de către 
cei de la Declic? E o întrebare grea cu un răspuns aparent, dar cu multe dedesubturi. Îi îngrijorează protecția mediului și lipsa 
de sustenabilitate din planurile actuale privind acest domeniu. Este foarte corect acest punct de vedere pentru că și noi, cei de 
la PSD, aveam această reală preocupare. Însă, dincolo de faptul că România nu va reuși să își îndeplinească obiectivele de 
mediu și pe cele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și va elimina orice posibilitate ca UE să atingă 
neutralitatea climatică până în anul 2050, se ascunde incapacitatea Cabinetului Cîțu de a genera un plan concret și viabil pentru 
viitorul țării și pentru un parcurs european normal. Și nu doar pentru mediu, ci pentru toate domeniile de activitate! Altfel cum 
să lucrezi un an la un plan, care să fie de mai multe ori respins și din nou corectat pe ultima sută de metri?!  

Mai mult, dacă ar fi cu adevărat fezabil acest PNRR de dreapta, de ce ai accepta tu, ministrul Investițiilor și proiectelor 
europene, să transmiți Bruxelles-ului pentru secțiunea Transporturi șase variante de lucru, și nu una și cu adevărat bună, și să 
te mai și lauzi în spațiul public cu o astfel de nereușită?! 

Pe lângă îngrijorările noastre firești, generate de PNRR, și de cele ale unor organizații, economiștii nu doar că vin și ne 
confirmă concluziile privind irosirea acestei șanse de redresare și reziliență pe care ne-a oferit-o UE, ci denunță faptul că 
guvernul fentează Comisia Europeană prin ocultarea datoriei publice de care depinde împrumutul din PNRR. Potrivit acestora, 
în acest moment, fiecare român este dator în plus cu peste 1.700 de euro. Datoria publică a României a ajuns la 530 miliarde 
lei la finalul lunii aprilie. O creștere cu 167 miliarde lei față de nivelul lunii octombrie 2019, o creștere de 2,5 mai mare decât 
în perioada 2017- octombrie 2019. Așadar, politica economică generată de Florin Cîțu, pe care o numește chiar el 
”performantă”, a adăugat la datoria publică peste 34 miliarde de euro în ultimele 19 luni. Probabil că această „viziune” 
falimentară pentru România este, în opinia premierului actual, cu adevărat o performanță personală. E clar că nimeni nu ar fi 
putut obține o astfel de creștere păguboasă mai mare decât domnul Cîțu, proaspăt candidat pentru șefia PNL! Și pentru că o 
luptă pentru supremație în interiorul PNL este foarte grea, mai ales cu un contracandidat care a încălcat toate regulile 
democratice ca să-și cocoațe la guvernare partidul pierzător în alegerile parlamentare, țin să închei urându-i domnului Cîțu să 
impună în partidul său aceeași ”performanță” dezastruoasă în care i-a târât, fără voia lor, pe toți românii!  

Vă mulțumesc!             
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

România trebuie să scape cât mai repede de Guvernul Cîțu pentru a nu intra 
 sub jugul social al austerității severe la fel ca în perioada PDL din 2010 

 

Stimați membrii ai Parlamentului, 
Săptămâna trecută în Parlament nu s-a prezentat niciun Plan Național de Redresare și Reziliență. A fost un nou refuz din 

partea Guvernului Cîțu de a veni cu acest plan într-o dezbatere publică. A fost un act de sfidare a Parlamentului și implicit 
poporul român, care ar fi trebuit să se pronunțe acestui plan prin reprezentanții săi liber aleși. 

PSD a făcut toate eforturile pentru a determina colaborarea și dialogul politic în interesul României. Atunci când miza 
este interesul național, toate partidele au obligația de a sta la aceeași masă și de a veni cu toată expertiza și priceperea lor 
pentru a construi un plan național bun pentru România. 

Tot ce am aflat despre acest program, e că nu e un plan de redresare și reziliență, ci un veritabil plan de austeritate, care 
aduce FMI în România prin ușa din spate. Nu este un plan de redresare, ci un plan de sărăcire. Nu e un plan de reziliență, de 
revenire la normalitate după pandemie, ci un plan sinistru de austeritate. 

În această lună printr-o moțiune de cenzură PSD va trimite în negura istoriei cel mai sinistru guvern pe care l-a avut 
România din 1990 și până în prezent, guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR! 

Guvernul actual trebuie să plece pentru eșecul repetat de a redacta și depune la Comisia Europeană un Plan Național de 
Redresare și Reziliență benefic pentru România și pentru cetățenii țării. În loc de bunăstare și dezvoltare, guvernul Cîțu, în 
aceiași manieră haotică și iresponsabilă cu care a gestionat pandemia și vaccinarea, impune românilor noi curbe de sacrificiu, 
cum sunt înghețarea salariilor, a pensiilor, biruri mărite, creșterea vârstei de pensionare adică austeritate și sărăcie. 

Dezbaterea din Parlament, precum și intervențiile publice ulterioare, au devoalat un adevăr crunt. Programul de 
Redresare nu există, există însă Planul de austeritate da, iar partidele Coaliției de guvernare aruncă pisica de la unii la alții 
pentru eșec. 
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Am fost uluită să văd cum vicepremierul Barna l-a atacat pe ministrul liberal al Agriculturii pentru că România nu va 
primi niciun euro pentru irigații. În loc să-și admită neputința și accepte sprijinul pe care PSD l-a oferit constant pentru ca țara 
să aibă un plan bun de revenire, guvernul Cîțu continuă să sfideze și, culmea cinismului, să etaleze noi probe ale incompetenței 
sale. 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat o prezentare care ilustrează haosul dar și jaful pe care-l pun la 
cale actualii guvernanți prin intermediul Planului de Redresare și Reziliență. La „Reforma administrației publice, întărirea 
dialogului social și creșterea eficienței justiției” se prevăd 137 de milioane de euro doar pentru hârtii- strategii, revizuiri și 
actualizări legislative care în mod firesc sunt și trebuie făcute de Guvern și Parlament.  

La capitolul „România Educată” se finanțează, din cele 3,6 miliarde de euro alocate 6000 de școli care au primit deja 
resurse și tehnologie pentru dotarea laboratoarelor de informatică și pentru derularea învățării în format virtual”...cu alte 
cuvinte actualii guvernanți îi păcălesc pe cei de la Comisia Europeană, le iau banii pentru lucruri deja făcute și rezolvate. În 
domeniul „Reforme în domeniul social” nu se pomenește, nici de pensii și nici de salarii, deși nu există lider al Coaliției de 
Dreapta care să nu se laude cu ce reformă a pensiilor și a salarizării vor face ei. 

În schimb la „Fondul local pentru tranziția verde și digitală” este menționat programul de locuințe sociale pentru tineret. 
Ce legătură are? Nu se știe dar așa au considerat specialiștii Dreptei că e bine. 

Dincolo de această bătaie de joc a documentului guvernamental, care ilustrează superficialitatea și habarnismul, rămâne 
angajamentul de-o gravitate extremă, pe care, fără să fi fost cerut de cineva, guvernul Cîțu l-a asumat și transmis deja Comisiei 
Europene, prin care readuce austeritatea dură și adâncește sărăcia. 

Condiționalitatea de tip FMI în schimbul cărora actuala putere vrea să îndatoreze cu încă 15 miliarde de euro România, 
pe lângă cele 31 de miliarde deja împrumutate în ultimul an, vor amputa grav orice șansă de progres economic și de creștere a 
bunăstării. Vă aduc aminte că România mai are de atras încă 15 miliarde de euro, bani europeni nerambursabili, din exercițiul 
financiar 2014-2020, iar actualul guvern, nu a reușit să absoarbă decât 0,2 miliarde de euro, în acest an. 

Toate aceste motive îndreptățesc PSD să depună moțiune de cenzură. Așadar, fac apel la toți parlamentarii responsabili, 
indiferent de partid, cărora le pasă cu adevărat de oameni și de țară să voteze pentru înlăturarea actualului guvern.  

România merită să aibă un Executiv capabil să fructifice extraordinarele oportunități de finanțare europeană actuale și să 
asigure nu doar dezvoltare și sustenabilitate economică, ci și bunăstare socială. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

Pensiile românilor sunt puse în pericol de o guvernare a Dreptei, cinică și mincinoasă! 
 

Stimați parlamentari, 
Generația noastră și a copiilor noștri nu va mai beneficia de pensie daca angajamentele ascunse, asumate de Guvernul 

Cîțu în fața Comisiei Europene și incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi transpuse în legi. Mai mult decât 
atât inclusiv pensiile bunicilor și părinților noștri sunt puse în pericol pentru că în aceeași manieră Guvernarea PNL-USR-
UDMR a decis înghețarea oricăror indexări sau majorări a punctului de pensie pentru următorii cinci ani. 

Situația este una critică pentru toți, actualii și viitori pensionari din România. Astfel, după ce au contribuit o viață la 
fondul de pensii, românii nu vor mai apuca pensia. Soluția prin care domnul Cîțu vrea să echilibreze sistemul de pensii este 
păstrarea oamenilor în câmpul muncii pe viață. Un salariat care a contribuit de-a lungul vieții la sistemul de pensii nu va mai 
avea nicio șansă să primească sub formă de pensie banii pe care i-a dat statului sub formă de contribuții. 

O analiză succintă a ultimelor date prezentate de Eurostat arată că în România și Bulgaria este cea mai mică speranță de 
viață din Uniunea Europeană. În acest moment speranța de viață în România este de 72 de ani la bărbați și 79 de ani la femei. 
În schimb vârsta de pensionare este la același nivel cu cea din țările în care speranța de viață este mult mai mare. La speranța 
actuală de viață, un salariat plătit cu salariul mediu nu apucă să-și primească la pensie banii pe care i-a dat statului sub formă 
de contribuții de-a lungul unui stagiu complet de cotizare. Pentru acest lucru ar trebui să trăiască cel puțin până la 94 de ani, 
ceea ce este foarte puțin probabil. Așadar, o creștere a vârstei de pensionare, cum propun actualii guvernanți ai Dreptei, chiar 
pe fondul unei îmbunătățiri a speranței de viață, ar agrava și mai mult situația. De exemplu, dacă la bărbați ar crește vârsta de 
pensionare de la 65 la 68 de ani, atunci pensionarul care a fost plătit la salariul mediu, ar trebui să trăiască până la 101 ani 
pentru a-și recupera banii plătiți la stat sub formă de contribuții. Comparația cu alte state europene în care este majorată vârsta 
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de pensionare este cu total nepotrivită, pentru că România nu este la nivelul Europei Occidentale nici cu sistemul de sănătate, 
nici cu veniturile din pensii, nici cu serviciile publice.  

Un calcul simplu demonstrează că pentru un bărbat din România, care lucrează pe salariul mediu, respectiv 3.100 de lei 
net și 5.400 de lei brut, la un stagiu de cotizare complet de 35 de ani, plătește la stat, fără inflație și capitalizări, 565.000 de lei. 
Dacă iese la pensie la 65 de ani, are de încasat o pensie medie de 1.600 de lei lunar, iar dacă trăiește 72 de ani, primește în total 
de la stat, ca pensie, 134.000 de lei. Statul rămâne cu 431.000 de lei de pe urma acestui pensionar mediu. Dacă se mărește 
vârsta de pensionare pentru bărbați, românii vor ieși prea târziu la pensie pentru a mai putea beneficia de aceasta. 

În pofida dezmințirilor guvernamentale, ale lui Cîțu și Turcan, la semnalele de alarmă trase de PSD și de sindicate, 
Ludovic Orban i-a dat de gol pe guvernanți și a recunoscut că vârsta de pensionare va crește. Citez din declarația președintelui 
PNL: „De discutat, evident că s-a discutat acest subiect și nu e un subiect nou pe piață, nu s-a luat o decizie. Noi oricum avem 
în programul de guvernare reforma sistemului de pensii.” 

Domnul Orban susține că reforma sistemului de pensii va lua în calcul o evoluție a vârstei de pensionare doar în raport 
cu creșterea speranței de viață, deci nu se ia în calcul o scădere a speranței de viață cum s-a întâmplat în acest an, când bolnavii 
cronici, cei mai mulți pensionari, n-au avut acces la tratament medical și România a ajuns pe locul 10 la mortalitate excesivă.  

Ministrul Muncii susține că a creat oportunități pentru persoanele care vor să muncească după pensionare. În realitate, 
toți românii aveau și până acum acest drept, care chiar e garantat prin Constituție. Ceea ce face însă doamna Turcan e exact pe 
dos, îngrădește dreptul persoanelor de a munci după împlinirea vârstei de pensionare, fie prin condiționarea pierderii pensiei, 
în cazul salariaților la stat, fie prin limitarea neconstituțională a vârstei până la care poate lucra orice cetățean român, până la 
cel mult 70 de ani. 

Bătaia de joc la adresa românilor, în special la adresa salariaților cu venituri mici și medii, cărora le scade dramatic 
puterea de cumpărare și la adresa pensionarilor care ar putea ieși din câmpul muncii doar pentru a merge pe ultimul drum, este 
evidențiată de angajamentele de austeritate asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență de Iohannis, Cîțu, Orban, 
Barna, Hunor şi de ceilalți politruci ai actualei Coaliții aflate la butoanele banului public. 

Așa cum PSD a demonstrat de nenumărate ori, guvernele lui Iohannis nu au guvernat și nu vor guverna nici măcar o 
secundă în interesul românilor, ci doar în interesul celor care i-au adus și îi susțin la putere, ca să le servească interesele. 

Ca membru al Comisiei de muncă și protecție socială, alături de colegii mei social-democrați, voi lupta la nivel 
parlamentar pentru a opri toate măsurile antisociale ale guvernanților Dreptei de creștere a vârstei de pensionare și de sărăcire 
a românilor și voi susține inițiativele PSD pentru apărarea drepturilor constituționale ale fiecărei categorii sociale, indiferent că 
este vorba de pensionari, salariați la stat sau la privat, tineri, copii și familii. 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

 

România, educată pentru eșecul generațiilor actuale în raport cu piața muncii 
 

85 de milioane de locuri de muncă vor dispărea din cauza evoluției tehnologice, pentru că noile tehnologii vor suplini 
munca umană, până în 2025, potrivit Forumului Economic Mondial. În același timp, Forumul aduce în atenția publicului larg 
nevoia readaptării angajaților la noile condiții care vor apărea pe piața muncii. Acest val de schimbări, existent pe plan 
mondial, nu va ocoli România, iar printre recomandările Forumului se numără 10 abilități care vor fi cerute de angajator, 
printre care se numără: învățarea activă, gândirea analitică și inovativă, toleranță, flexibilitate. În același timp, va fi nevoie de o 
mai mare adaptabilitate la noile tehnologii, care urmăresc îmbunătățirea potențialului uman. 

În România, conform unor studii recente, avem o situație care se află în contradicție cu tendințele care există pe plan 
mondial. Tinerii se confruntă cu o încredere de sine scăzută, frica de a greși și lipsa de valori. Când acești tineri vor păși spre 
piața forței de muncă, se vor lovi de bariere care le vor întări sentimentul de eșec. 

Ministerul Educației numai tipărește hârtii în care propovăduiește adaptarea școlii românești la nevoile pieței forței de 
muncă, dar nu face nimic în practică. Avem strategii, ghiduri, studii, recomandări europene, dar nimeni nu lucrează efectiv la 
implementarea lor. Ce face concret ministrul educației pentru ca elevii și studenții din România să studieze materiile viitorului, 
să deprindă în școală abilitățile și competențele de care societatea are nevoie? În continuare, elevii sunt obligați să memoreze, 
să țină minte pe de rost texte, comentarii, încă fac practică pe tehnologii de pe vremea când însuși ministrul era încă pe băncile 
școlii. 
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Pandemia a făcut ca cei mai mulți elevi din mediul rural să fie privați de tot de educație. Destinul lor este pecetluit. La 
nivelul întregii țări, pandemia, în loc să accelereze investițiile în educație, a blocat șansele tuturor elevilor români la educație 
de calitate. Nici PNRR-ul nu dă o șansă în plus educației.  

Le solicit guvernanților să nu mai piardă timpul. Avem numeroase studii recente, realizate în contextul pandemiei, care 
reflectă realitatea din educație. Lăsați strategiile și puneți mâna la treabă: faceți grupuri de lucru, proiecte, evaluări și luați 
măsuri concrete. Domnule ministru, ori țineți pasul cu vremurile, ori căutați-vă alt loc de muncă. Asta, dacă vă puteți adapta la 
noile cerințe ale pieței, inclusiv în domeniul educației. 

Depusă în scris.        Deputat 
Gheorghe Șoldan 

*** 
Declarație politică 

 

Ne-am obișnuit deja cu ipocrizia voastră, stimați liberali și useriști! În campaniile electorale, ați mimat grija față de 
pensionari, medici, dascăli și mediul de afaceri. Fără prea mult succes, pentru că nu ați câștigat alegerile. Ați ajuns, totuși, la 
Putere și v-ați dezis imediat de tot ce ați promis. Ați reușit, din păcate, să aduceți tupeul și fățărnicia, care vă caracterizează, la 
paroxism. Ați găsit de cuviință să profitați și de copii, pentru a câștiga capital politic.  

În disperarea de a-și cârpi imaginea sfâșiată, președintele PNL, Ludovic Orban, s-a folosit fără scrupule de funcția de 
președinte al Camerei Deputaților și a invitat copiii, de 1 Iunie, să-i viziteze biroul din Palatul Parlamentului. „Cum să nu 
iubești copiii?”, se întreba, retoric, domnul Orban, pe toate canalele de știri care au transmis, bineînțeles, evenimentul. 

Vă răspund eu, stimați liberali aflați la guvernare, ce înseamnă să nu iubești copiii: 
- Să refuzi să le dublezi alocațiile, încălcând o lege în vigoare, adoptată de Parlament și promulgată de președintele țării; 
- Să nu-ți pese că unul din trei copii se află în risc de sărăcie şi excluziune socială, potrivit datelor oficiale comunicate 

de Asociaţia Salvaţi Copiii; 
- Să nu faci nimic pentru ca părinții a peste 100.000 de copii din România să se întoarcă acasă, din străinătate, să poată 

munci în țară; 
- Să nu asiguri condiții propice integrării socio-educaționale a celor 78.000 de copii cu dizabilități; 
- Să nu le dai nicio șansă elevilor cu posibilități materiale precare să învețe; 
- Să nu garantezi accesul tuturor copiilor la educație și sănătate. 
Și lista ar putea continua. Nu mă aștept din partea dumneavoastră la nimic bun pentru că singurele lucruri la care 

excelați sunt austeritatea și amenințarea. Nu știți și nu vreți să guvernați pentru oameni. Întotdeauna ați făcut-o în detrimentul 
lor și în beneficiul vostru. 

Deputat 
Bogdan Trif 

*** 
Declarație politică 

 
Ultimele alegeri locale din Sectorul 1 al Municipiului București au fost cele mai controversate și cele mai contestate 

alegeri din toate timpurile. Operațiunile nelegale și frauda săvârșită la alegerile locale din 27 septembrie 2020 au fost 
semnalate atât opiniei publice prin intermediul mass-media, cât și organelor abilitate cu respectarea procedurilor legale încă de 
atunci. Cu toate acestea, instanța civilă a validat mandatul primarului Sectorului 1. 

După aproximativ 7, 8 luni, procurorul de caz afirmă public că a existat fraudă. 
Ce se întâmplă practic? Greu de răspuns! 
Legislația electorală este lacunară, legiuitorul pare să nu fi prevăzut și, implicit, reglementat, astfel de situații. Legislația 

civilă prevede validarea mandatului în procedură de urgență, însă legislația penală nu prevede o cercetare penală și, ulterior, o 
judecată în procedură penală de urgență. Astfel, ancheta și judecata, dacă se va trimite în judecată, poate să dureze ani de zile 
fapt care vine în contratimp cu mandatul de primar care are un termen legal de 4 ani. 

Ceea ce s-a întâmplat în Sectorul 1 al capitalei este un atac la democrație, o subminare a puterii poporului, putere care, 
într-un stat democratic, se exprimă periodic prin vot direct, liber și secret.  

Aceste situații nu trebuie să se mai repete în România. Este nevoie de securizarea procesului electoral, este nevoie de 
redarea încrederii poporului român în procesul electoral, este nevoie de consolidarea democrației.  
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Dacă acest dosar penal în care se cercetează prespusele fapte frauduloase săvârșite la alegerile locale din Sectorul 1 va fi 
tergiversat, mușamalizat și nu se va finaliza, nu doar procesul electoral va avea o pată neagră, ci și toate instituțiile statului 
implicate atât în organizarea alegerilor, cât și în instrumentarea dosarului penal în care se cercetează faptele. 

 

Deputat 
Daniel Tudorache 

*** 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență este un eșec sinistru, frumos ambalat în poleială! 
 
Stimați membri ai Camerei Deputaților, 
Am asistat cu stupoare la o piesă de teatru ieftină, pusă în scenă de premierul României, în Parlament. În realitate, 

Parlamentului nu i s-a prezentat niciun Plan Național de Redresare și Reziliență, ci o dovadă a incompetenței și a lipsei de 
viziune a actualei guvernări. 

Documentul prezentat de premierul Cîțu este, de fapt, o nouă sfidare la adresa românilor care așteptau să afle care va fi 
drumul pe care România o va lua în următorii ani. Refuzul sistematic de a veni cu acest Plan, integral, într-o dezbatere publică, 
nu este o atitudine demnă de o guvernare a unei țări membre a Uniunii Europene și reprezintă o dovadă a faptului că temerile 
noastre, ale Partidului Social Democrat, legate de reaua-intenție a actualului Guvern se vor adeveri. Ne dorim cu orice preț să 
evităm ca acest Plan să devină o unealtă proprie în mâinile actualilor guvernanți.  

PSD a depus toate eforturile pentru a deschide căi de comunicare și dialog politic în interesul României. Dar, de fiecare 
dată, Coaliția PNL-USR-UDMR nu a adorit să țină cont și de părerea avizată și competentă a reprezentaților celor aproape 
40% dintre românii care au votat pentru PSD. Când miza este interesul național, toate partidele au OBLIGAȚIA de a se așeza 
la aceeași masă pentru realiza cea mai bună variantă a unui Plan de Redresare a României, a unui document care va avea un 
efect major asupra calității vieții românilor, în următorii zeci de ani.  

În schimb, tot ceea ce am aflat despre acest PNRR este că nu se constituie nicidecum într-un program de redresare și 
reziliență, ci într-un veritabil plan de austeritate. Nu este un plan de redresare economică, ci un plan de sărăcire a românilor. 
Agricultura nu a fost introdusă, mediul de afaceri nu este luat în calcul, în timp ce Educația și Sănătatea, prioritare într-un stat 
dezvoltat, primesc alocări  jenant de mici. Zilnic, aflăm că se reduc sumele alocate României, deoarece reprezentanții țării 
noastre în negocierile cu Europa nu ne reprezintă interesele. Nu este nici pe departe un plan de reziliență, de revenire la 
normalitate după pandemie, ci o adâncire a declinului unei națiuni.  

Ca atare, noi nu vom susține un plan de pe urma căruia românii vor avea de suferit. Mai mult, PSD va informa 
instituțiile europene cu privire la faptul că poporul român nu este de acord angajamentele pe care și le-a asumat Guvernul 
actual, în fața Europei.  

Vă mulțumesc!                Deputat 
Mihai Weber 

*** 
Înființarea primului centru de dializă în Munții Apuseni 

Stimați colegi, 
Vin în fața dumneavoastră pentru a vă expune o situație sanitară greu de digerat, mai ales pentru anul în care ne aflăm și 

cu atât mai mult, într-o țară care se mândrește a fi stat membru al Uniunii Europene.   
Această perioadă pandemică prin care am trecut recent cu toții a avut și un rol benefic, dacă putem spune așa, acela de a 

ne ajuta să conștientizăm cât de important este sistemul sanitar, accesul la servicii medicale performante și sigure pentru 
fiecare cetățean în parte.  

Stimați colegi,  
În Munții Apuseni trăiesc peste 80.000 de români, oameni muncitori, iubitori de țară și cu rădăcini puternice în valorile 

neamului nostru românesc! Cu toate acestea, pacienții care suferă de insuficiență renală avansată trebuie să parcurgă zeci de 
kilometri pentru administrarea tratamentului ce le asigură supraviețuirea, ori până în județul vecin, la Turda ori să traverseze 
munții până la Alba Iulia sau Aiud, și asta doar pentru a duce o viață normală, dacă viața trăită așa se poate numi normală. 

Așa ceva este inadmisibil!  
Așa ceva este inuman!  
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Înființarea unui centru de dializă la Abrud sau Câmpeni este o investiție necesară și  extrem de importantă pentru 
întreaga zonă a Munților Apuseni.   

De aceea, am înaintat ministrului Sănătății, doamnei Ioana Mihăilă, propunerea de înființare în regim de urgență a unui 
centru de dializă, în orașele Abrud sau Câmpeni, care va deservi pacienții din mai multe zone ale Munților Apuseni. Sunt 
convins că dacă se dorește realizarea acestui proiect medical se vor găsi și soluții, spațiul adecvat, aparatura necesară, mai ales 
în contextul fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. De asemenea, cu sprijinul administrațiilor 
locale, vom putea găsi și cadrele medicale, indispensabile înfăptuirii proiectelor în domeniul sănătății.  

Știm cu toții că pacienții care suferă de boală cronică de rinichi, în stadiu avansat, și-ar putea pierde viața, fără dializă, 
din cauza acumulării toxinelor din circuitul sanguin. Administrarea tratamentului la Alba Iulia sau în alte orașe presupune 
consum de energie, costuri suplimentare și timp mai mult pentru pacienți, care oricum nu duc o viață tocmai ușoară. Astfel, 
înființarea unui centru mai aproape de domiciliile lor este o investiție obligatorie, care va conduce la ușurarea crucii pe care o 
au de dus și la creșterea standardului de viață și de normalitate.  

Stimați guvernanți,  
Fac un apel către domeniile voastre, haideți să dăm dovadă de umanitate, în primul rând, și de empatie, în mod special, 

cu oamenii care au nevoie să se simtă guvernați și haideți să dăm ascultare vocilor care strigă și au nevoie de ajutor, nu mâine, 
nu săptămâna viitoare, nu anul viitor sau după PNRR, ci azi! Pentru că pentru acești oameni, mâine poate fi deja mult prea 
târziu! 

Deputat 
Radu-Marcel Tuhuț 

*** 
România normală a guvernanților. 

„România lucrului bine făcut” înseamnă și îngroparea județului Hunedoara 
 
În acest an și jumătate de guvernare a coaliției PNL, USR PLUS și UDMR am avut parte doar de vizite ale liderilor 

acestora în teritoriu în scop electoral. În acest an am aflat cu toții ca alocațiile nu se măresc, că pensiile sunt înghețate, salariile 
sunt plafonate și că nu există măsuri concrete pentru susținerea mediului de afaceri. Totodată, am aflat de la ministrul muncii 
că aproximativ 1 milion de români din diaspora s-au întors în ultimul an acasă. Pentru aceștia nu a fost luată nicio măsură 
pentru a-i încuraja să rămână aici, în România. Aceeași inconsistență a deciziilor o regăsim și în cazul ministrului educației 
care ignoră posibilitatea să îi susțină pe copiii recent întorși în țară, să se integreze în sistemul de educație.  

Și asta nu este tot! Aflăm din presă că, Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost tranformat de 
coaliția de guvernare în programul național al celor puțini și norocoși, al primarilor județelor care susțin actualul Guvern. Nu 
este drept, nu este cinstit ceea ce se întămplă. De ce pedepsiți cetățenii acestei țări care au dreptul să se bucure de aceeași 
atenție și grijă? 

 În acest puzzle al apocalipsei care aparține actualului Guvern, județul Hunedoara bate pasul pe loc. Cu puțin timp în 
urmă, minerii s-au văzut nevoiți să stea blocați în subteran să protesteze pentru a-și primi drepturile salariale. Din partea 
guvernanților, nicio reacție! Nimeni, dar absolut nimeni nu a venit în județ să îi asculte. Cât despre viitorul Termocentralei 
Mintia, ieri am aflat de la tribuna Camerei Deputaților că se dorește vânzarea ei. Guvernanți, de ce vreți să vindeți România? 
Ce să mai vorbim despre CFR Marfă. Se cunoaște deja că peste 100 de oameni, numai din județul Hunedoara, vor rămâne fără 
loc de muncă.  

Stimați guvernanți, stimați parlamentari care sprijiniți această coaliție de dreapta, știu că printre dumneavoastră există 
oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care i-au reprezentat pe români. PSD, așa cum a afirmat președintele partidului, Marcel 
Ciolacu va depune o moțiune de cenzură. Haideți să facem front comun și să acționăm pentru binele poporului, să facem ceea 
ce el își dorește adică, să îi trimitem acasă pe acești guvernanți care au demonstrat că nu își iubesc țara. 

 

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Situația cercetării unor infracțiuni de către Polițiștii Secției 10 de Poliție, București 
 
Stimate domnule ministru,  
În ziua de 22 februarie o femeie, care lucrează ca agent comercial la un magazin din București, a fost agresată și lovită 

de o clientă care a fost însoțită și de câțiva bărbați. Mai mult, agresoarea s-a dedat și la alte acte de distrugere în magazin.  
Deși femeia care a fost agresată, pe numele ei Dicu Aurelia, a apelat după ce a fost agresată numărul de urgență 112.  
Toată scena a fost surprinsă pe camerele de supraveghere ale magazinului, dar ancheta pare că stagnează.  
De asemenea, am constatat că nici un echipaj de poliție nu s-a deplasat la locul faptei, după apelul la 112.  
Menționez că a fost înregistrată o plângere penală la Secția 10 Poliție, iar aceasta a fost atașată dosarului penal cu 

numărul 3415230/2021.  
Având în vedere aceste aspecte, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Care este stadiul cercetărilor în dosarul penal nr.3415230/2021 și când estimați că va fi transmis către Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Sectorului 3? Ținând cont că toată scena a fost suprinsă în imaginile de pe camerele de supraveghere faptul 
că până acum nu a fost înaintat Parchetului pare suspect.  

2. Au fost identificați agresorii din imaginile puse la dispoziție?  
3. De ce în răspunsul remis de Secția 10 Poliție au fost reținute doar infracțiunile de lovire și alte violențe și nu și cele de 

distrugere? Ne aflăm în prezența unui concurs ideal de infracțiuni.  
4. Care este motivația pentru nedeplasarea unui echipaj de poliție la locul faptei după apelul la 112?  
5. A fost începută o anchetă disciplinară împotriva ofițerilor de poliție care nu s-au deplasat la locul faptei și împotriva 

comandantului Secției 10 Poliție sau a ofițerului cu rangul superior care era de serviciu la momentul săvârșirii infracțiunilor, 
după caz?  

Vă mulţumesc!                   Deputat 
Nicu Niță 

*** 
 

Adresată domnului Florin Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
 
Planul Național de Redresare și Reziliență trimis la Bruxelles ascunde un Plan Sinistru de Austeritate pentru România 

 

Stimate domnule prim ministru,   
În documentul intitulat ”Flagship reforms of the Romanian Recovery and Resilience Plan” se prevede un program 

crâncen de austeritate care va pune stăpânire pe țara noastră în următorii 5 ani.  
Vă rog să-mi comunicați ce garanții prezentați românilor astfel încât să nu puneți în aplicare următoarele bombe sociale 

pentru perioada următoare: înghețarea pensiilor, salariilor și alocațiilor, creșterea vârstei de pensionare, creșterea taxelor în 
domeniul IT&C și pentru IMM-uri, unde se ofereau stimulente pentru susținerea acestor sectoare, dublarea impozitelor pe 
proprietate la persoanele fizice.   

În documentul transmis la Comisia Europeană de Guvernul pe care îl conduceți, sub formă de ”concept paper” se prevăd 
negru următoarele aspecte:   

1. „Cheltuielile cu pensiile vor fi menținute la același nivel - nu sunt preconizate creșteri ad hoc ale pensiilor pe termen 
scurt și mediu.”   

2. „Cheltuielile publice cu salariile, ca procent din PIB, vor fi înghețate la nivelul anului 2019 (maxim).”  
3. „Vârsta de pensionare va fi legată de creșterea speranței de viață atât la bărbați cât și la femei, cel târziu până în 2035.”  
4. „Retragerea graduală a stimulentelor fiscale excesive, mai ales în ce privește impozitul pe profit, impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale.”  
5. „Revizuirea principiilor impozitării proprietăților, în principal în ce privește regimurile diferite de impozitare în 

funcție de natura proprietarului, persoană fizică sau persoană juridică”.  
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Domnule premier, PSD susține total absorbția fondurilor europene, dar pentru dezvoltare și prosperitate, nu pentru 
austeritate și nici cu prețul unui jug social pe următorii 5 ani.  

În acest sens, atât eu, cât și colegii mei vă solicităm să reevaluați componentele din Planul Național de Redresare și 
Reziliență de tip FMI care impun strângerea drastică a curelei, cu efecte grave asupra populației și economiei. Redresare și 
Reziliență nu înseamnă Austeritate și Sărăcie.  

Solicit răspuns în scris.     Deputat 
Cu deosebită stimă,            Daniela Oteșanu 

*** 
 

Adresată doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale 
 

O pensie cât meniul zilei 
 
Pe data de 30.05.2021 (vă asigur că este anul corect) doamna Vătășescu Ionica mi-a comunicat prin intermediul rețelelor 

de socializare (facebook)faptul că mama sa Vătășescu Elisabeta  în vârstă de 83 de ani, domiciliată în comuna Corbeni, județul 
Argeș  primește din partea statului român o pensie de numai 34 de lei. 

Rușinos! 
Pentru a mă convinge, i-am solicitat doamnei Vătășescu Ionicasă-mi înaintezeîn format electronic toate documentele 

care atestă acest lucru, astfel mi-au fost transmise următoarele: 
➢Copie C.I. Vătășescu Elisabeta;  
➢Copie cupon pensie Vătășescu Elisabeta;  

➢Decizia privind acordarea pensiei pentru munca depusă și limita de vârsta emisă pentru Vătășescu Petre(soțul 
decedat) 261565/2003;  

Având în vederecă sunt pensionari fără posibilități materiale, care-și trăiesc viața de la o pensie la alta, de la o datorie la 
alta, care nu au bani de medicamente, și care nu-și permit un avocat să le reprezinte drepturile încălcate abuziv vă rog să 
verificați aspectele semnalate și sămi comunicați un răspuns în termenul legal cu privire la verificările dispuse și rezultatul 
acestora. 

Cu deosebită considerație,             Deputat 
Aurel Bălășoiu 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor 
   domnului Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale  

 
Scutirea de la plata taxei speciale pentru utilizarea parcărilor cu plată 

de către persoanele care se încadrează în normele prevăzute de Legea nr. 168/2020 
 

Stimate domnule ministru,  
Având în vedere prevederile Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni 

militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei 
acestuia și urmașilor celui decedat coroborate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal prin care militarii care participă la 
misiuni în țară sau în afara țării sunt scutiți de la plata impozitului pe terenurile aflate în proprietate sau coproprietate și a 
impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietate sau coproprietate, sunteți de acord și cu 
acordarea de scutiri la nivelul localității de domiciliu/reședință de la plata taxei speciale pentru utilizarea parcărilor cu plată?  

Vă solicit să-mi comunicați aceste aspecte, întrucât sunt foarte multe situații în care Consiliile Locale au dorit să decidă 
această scutire de taxe pentru persoanele care se încadrează în normele prevăzute de Legea nr. 168/2020, dar nu au identificat 
baza legală în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.   

Vă rog să-mi transmiteți dacă apreciați ca fiind oportun să se realizeze aceste modificări legislative pe modelul art. 456 
și art. 464, unde sunt prevăzute scutirile de taxe și impozite în Codul Fiscal, iar cele două articole menționate să fie actualizate, 
în sensul trimiterii la Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și 
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operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor 
celui decedat, în loc de OUG 82/2006, cum este în acest moment.  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,              Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 

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

Măsurile de sprijin pentru fermieri 
Stimate domnule ministru,  
Fermieri din toată țara au ieșit în stradă în data de 26 mai pentru a cere ca drepturile pe care le au să le fie respectate, dar 

și pentru a-și striga nemulțumirea față de modul în care sunt tratați de către actualul Guvern. Protestul fermierilor este 
semnalul că acestora le-a ajuns cuțitul la os! După un an extrem de greu, în care agricultura a fost afectată de secetă și de criza 
de Covid-19, Guvernul din care faceți pare a lovit cât a putut în agricultura românească.   

Principalele probleme exprimate de fermieri sunt: subvenții de la bugetul național înjumătățite față de 2020, întârzierea 
demarării noilor sesiuni de depunere a proiectelor europene, renunțarea la programul Tomata, excluderea investițiilor în irigații 
și a celor 8 depozite regionale din PNRR, riscul de insolvență pentru fermierii afectați de secetă în 2020 din cauza neacordării 
despăgubirilor, dar și multe altele.  

Când vorbim de agricultură, domnule ministru, vorbim de securitatea alimentară a României și de viitorul satului 
românesc. Fermierii sunt o parte esențială a poporului român, ei sunt cei care hrănesc acest popor.  

De aceea, domnule ministru, aș dori să îmi transmiteți care sunt măsurile pe care ministerul pe care îl coordonați le are 
în vedere pentru sprijinirea fermierilor români în acest an, pentru a trece cu bine peste criza generată de pandemie. De 
asemenea, aș dori să îmi transmiteți care este situația subvențiilor pentru acest an și ce preconizați că se va întâmpla anul 
viitor, precum și situația a programului pe care l-ați promis fermierilor în locul programului Tomata.   Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 
Oana Gianina Bulai 

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

Situația pensiilor românilor 
Stimată doamnă ministru,  
După vizita premierului Cîțu la Bruxelles, acolo unde s-a întâlnit cu reprezentanții Comisiei Europene, în spațiul public 

a apărut o listă cu obiectivele pe care Guvernul PNL – USR PLUS – UDMR și le-a asumat în fața Comisiei. Din documentele 
apărute în mass-media, rezultă că Guvernul din care faceți parte s-ar fi angajat în fața Comisiei Europene să realizeze o 
reformă a sistemului de pensii. Până aici pare că totul e în regulă.   

În documentele apărute în mass-media sunt menționate detalii ale reformei, printre care menținerea cheltuielilor cu 
pensiile la un nivel similar pe termen scurt și mediu, echitate pentru cei cu pensia minimă prin creșterea acesteia, stimulente 
fiscale pentru a extinde perioada petrecută în câmpul muncii peste vârsta de pensionare, eliminarea pensiilor speciale în 
limitele constituționale, o nouă formulă pentru indexarea pensiilor, eliminarea posibilităților pentru pensionarea anticipată, 
corelarea vârstei de pensionare cu creșterea speranței de viață.  

Pe scurt, înseamnă că Guvernul și-a asumat să nu mai majoreze pensiile, să desființeze pensionarea anticipată și să 
majoreze vârsta de pensionare, precum și vechimea în muncă necesară pensionării.  

Doamnă ministru, asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți cine a cerut aceste măsuri de la 
Comisia Europeană? De asemenea, aș dori să îmi spuneți ce se va întâmpla cu pensiile a milioane de români, dacă veți aplica 
sau nu legea pensiilor? Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Oana Gianina Bulai 

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

Proiectele pentru județul Neamț incluse în PNRR 
Stimate domnule ministru,  
Până în ultima clipă, Planul Național de Redresare și Reziliență a rămas un adevărat mister pentru toți românii. Din 

păcate, acest plan a fost realizat în niște birouri guvernamentale, departe de ochii lumii, într-o secretomanie ieșită din comun.   
Suntem în situația, domnule ministru, a nu cunoaşte complet ce granturi vor merge către ce domenii, nu știm către 

IMM-uri ce bani vor ajunge, nu cunoaştem concret către sindicate care sunt reformele şi detaliat pe zona de pensii. Ce să mai 
spunem despre proiectele pentru județe? Recomandarea Comisiei Europene a fost aceea de a oferi acces la informaţii din acest 
plan reprezentanților statului român, inclusiv parlamentarilor. Doar că ați trecut cu vederea acest aspect. Domnule ministru, 
acest plan pe care îl veți transmite la Bruxelles este un document strategic pentru România și pentru români. Nu este nici 
planul USR – PLUS, nici al PNL, nici al UDMR. Este al României. Angajamentele pe care le faceți prin PNRR vor afecta 
acest popor, nu pe dumneavoastră sau pe colegii de coaliție. Orice măsură pe care o angajați și care va viza tăieri de venituri, 
plafonarea veniturilor pensionarilor, majorări de taxe și impozite sau orice altă măsură de acest fel, vor pune o presiune și mai 
mare asupra românilor.  

Domnule ministru, faptul că ați ținut la secret forma Planului Național de Redresare și Reziliență ridică foarte mari 
semne de întrebare. Nu știm ce proiecte sunt incluse în PNRR, nu știm cum vor fi împărțite acestea. Ne-ați povestit doar 
despre niște obiective majore. Nu este suficient, domnule ministru.   

De aceea, aș dori să îmi transmiteți care sunt proiectele pentru județul Neamț ce au fost incluse în Planul Național de 
Redresare și Reziliență. Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Oana Gianina Bulai 

*** 
 

Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului Domnului 
Consecințele anulării Măsurii 3 

Stimate domnule ministru,  
În spațiul public au apărut mai multe estimări, atât din partea jurnaliștilor cât și a experților, cu privire la efectele 

produse de anularea Măsurii 3 - granturi de investiții. În acest context, vă rog să îmi transmiteți care este impactul renunțării la 
implementarea acestei măsuri în ceea ce privește: investițiile pierdute, locurile de muncă, care are fi putut fi create și taxele pe 
care statul român ar fi putut să le încaseze.  

De asemenea, se estimează că cele peste 27.000 de companii care au aplicat pentru sprijin financiar prin Măsura 3 vor 
pierde peste 40 de milioane de euro achitate pentru pregătirea proiectelor. În piață s-au plătit, conform mass media, sume 
cuprinse între 500 și 4.000 de euro pentru serviciile de consultanță sau proiectare. Ce se va întâmpla dacă, în loc să ajutați 
IMM-urile românești, se va dovedi că le-ați produs, pe lângă pandemie, pagube de peste 40 de milioane de euro?  

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

Deputat 
Ioan Mang 

*** 
 

Adresatădomnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii  
 

Acordarea administratorilor de drumuri a competențelor de control privind respectarea maselor maxime 
admise/autorizate, prin cântărire, şi respectarea dimensiunilor maxime admise, prin măsurare. 

 

Stimate domnule ministru,   
Având în vedere că autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa 

circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a vehiculelor, dar și a faptului că drumurile trebuie să fie semnalizate şi 
menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului vă 
rog să-mi transmiteți dacă susțineți acordarea administratorilor de drumuri a competențelor de control privind respectarea 
maselor maxime admise/autorizate, prin cântărire, şi respectarea dimensiunilor maxime admise, prin măsurare.   
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În momentul de față, conform Hotărârii de Guvern nr. 1088 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea și funcționarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, art. (9), lit. (n) atribuțiile de control privind respectarea maselor 
maxime admise/autorizate, prin cântărire, şi respectarea dimensiunilor maxime admise, prin măsurare, sunt în sarcina 
I.S.C.T.R.  

Problema sesizată atât de mine în județul Botoșani pe care îl reprezint în Parlamentul României, cât și de colegii mei din 
alte județe constă în faptul că Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier are foarte multe atribuții de 
îndeplinit, personal destul de redus și nu este direct interesat de starea drumurilor și de modul în care este afectat asfaltul în 
cazurile foarte dese în care se depășește tonajul pentru segmentul respectiv de șosea.  

Având în vedere aspectele prezentate, vă solicit opinia cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 1088 din 2 
noiembrie 2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau la 
promovarea unei inițiative legislative de modificare a  Ordonanței nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor prin 
care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, respectiv autoritățile administrației locale, în calitate de 
administratori ai drumurilor naționale, județene și a celor de interes local să aibă competența de a efectua controlul privind 
respectarea maselor maxime admise/autorizate, prin cântărire, şi respectarea dimensiunilor maxime admise, prin măsurare.  

Este foarte importantă monitorizarea situației privind respectarea maselor admise pe fiecare segment de drum, pentru că 
altfel depășirea tonajelor va conduce la deteriorarea foarte rapidă a infrastructurii rutiere, atât pe drumurile naționale, cât și pe 
cele județene și locale.  

Am constatat că întărirea sistemului de control și majorarea amenzilor aplicate transportatorilor care circulă cu 
încărcături mai mari decât cele admise de legislație nu au avut efectul scontat. Dacă nu ar fi depășite încărcăturile pe osile 
stabilite, drumurile nu s-ar deteriora în doar câțiva ani de zile. În principal este vorba de cei care transportă balast și alte 
materiale de construcții, de multe ori tot pentru drumuri, însă dacă nu se respectă tonajele reparăm anumite drumuri și în 
același timp distrugem șoselele dintr-o zonă mai mare în jurul segmentului de șosea unde se fac reparații.  

De asemenea, vă solicit să-mi transmiteți dacă și în condiții susțineți introducerea cântarelor inteligente care pot să facă 
cântărirea mașinilor din mers, la fel ca sistemul de control al rovinietei. Mai mult decât atât, prin această metodă se poate 
efectua și un control mult mai strict din punct de vedere al fiscalizării acestor operațiuni.  

Solicit răspuns în scris și oral, 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 Stelian-Cristian Ion, ministrul Justiției  
      doamnei Oana Daniela Pâțu, procuror șef adjunct Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate  
      Organizată și Terorism  
 

Incriminarea și pedepsirea consumului de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive 
 

Stimate domnule ministru, / Stimată doamnă procuror șef,  
Având în vedere Decizia nr. 10 din 12 septembrie 2018 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. 

(1) din Legea nr. 194/2011, emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și consumul în creștere de etnobotanice în 
rândul copiilor și adolescenților, care se află pe piața din România de 15 ani, consider că este utilă modificarea Legii privind 
combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare, astfel încât consumul să fie de asemenea incriminat și pedepsit cu închisoarea, la fel cum se întâmplă în cazul Legii 
nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.  

Deși comerțul nu mai este nici pe departe legal, etnobotanicele continuă să circule masiv pe piaţa neagră, iar grupările 
mari împotriva cărora s-a acționat au fost înlocuite de alţi dealeri, care nu ţin cont de riscurile penale având în vedere sumele 
mari de bani pe care le câștigă. Modificările legislative realizate până în prezent nu au dus, din păcate, la stoparea comerțului 
cu aceste droguri, ci doar la o reorientare a dealerilor, de găsirea de noi metode de a continua afacerea.  

Ca toate că de 10 ani este în vigoare Legea 194/2011, privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a 
avea efecte psihoactive, consider că dacă nu se intervine din punct de vedere legislativ cu acțiuni de conștientizare, prevenție, 
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sancționare și pedepsire cu închisoarea inclusiv a consumului propriu sau pentru alte persoane a produselor susceptibile de a 
avea efecte psihoactive, atunci va prolifera în continuare traficul și consumul substanțelor denumite generic etnobotanice.  

Așadar, în vederea redactării și elaborării inițiativei legislative și a expunerii de motive de care vam amintit mai sus, vă 
rog să-mi puneți la dispoziție datele statistice privind următoarele aspecte:  

• În ultimii zece ani, defalcat pe fiecare an și județ, pentru câte persoane a început urmărirea penală și dintre acestea câte 
persoane au fost condamnate pentru operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, conform art. 16 din Legea 
194/2011?  

• În ultimii zece ani, defalcat pe fiecare an și județ, câte din persoanele de mai sus au fost minori?  
• În ultimii zece ani, defalcat pe fiecare an și județ, câte persoane au fost depistate în calitate de consumatori cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, conform Legii 194/2011?  
• În ultimii zece ani, defalcat pe fiecare an și județ, care este incidența traficului și care este incidența consumului cu 

produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, conform Legii 194/2011?  
Solicit răspuns în scris și oral, 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 Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Lichidarea CFR Marfă nu este soluția! CFR Marfă trebuie să continue.  
Răspunsuri necesare și acțiuni urgente de salvare a CFR Marfă! 

 

Stimate domnule ministru, 
“În documentul transmis pe 11 martie 2021, autoritățile române s-au angajat să privatizeze ROFERSPED după ce 

aceasta primește activele necesare de la CFR Marfă.” (Comisia Europeană, 11 mai 2021, către Reprezentanța permanentă a 
României la Uniunea Europeană) 

FAPTE: 
1. Plan masiv de concediere în masă 
Decizia Directorului General CFR Marfă nr. 123/07.05.2021: s-a hotărât disponibilizarea a 1.400 angajați din întreaga 

companie și s-a dispus întocmirea listelor cu personalul ce va fi concediat începând cu data de 5 iulie 2021. 
În prezent, CFR Marfă are 4814 angajați. Din structura centrală a companiei, care îndeplinește un rol exclusiv 

administrativ, vor fi concediați doar 8% dintre angajați. 
Marea parte a personalului care urmează să fie concediat reprezintă exact personalul productiv din centrele zonale și 

reprezintă 30% din totalul angajaților CFR Marfă. 
Programul de Reorganizare și Restructurare a CFR Marfă, document de 82 de pagini, aprobat de Directorul General al 

CFR Marfă (Mihai Frăsinoi, în ultimii ani, directorul general adjunct al marelui competitor al CFR Marfă, SC Unicom Tranzit, 
al cărui frate face parte din conducerea altui mare operator de transport de marfă) și avizat juridic, rămâne un document secret, 
ținut departe de ochii muritorilor de rând, chiar dacă, pentru ei, se pregătesc concedieri și privatizări mascate. 

2. Planul Național de Redresare și Reziliență, folosit drept instrument de distrugere a ultimelor active de stat și fals motiv 
pentru privatizări forțate și mascate. Autoritățile române și-au luat angajamente secrete în fața Uniunii Europene! Încă de anul 
trecut. 

Scrisoarea Comisiei Europene din 11 mai 2021 către Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană 
devoalează planul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al Guvernului de a lichida definitiv CFR Marfă. 

Iată schema Guvernului PNL-USR: 
● CFR Marfă își transferă activele companiei ROFERSPED. Ele includ 22% din vagoanele CFR Marfă și 27% din 

locomotivele sale. În medie 23% din capitalul rulant al CFR Marfă. 
● Niciun angajat nu este transferat direct de la CFR Marfă la ROFERSPED, care își angajează personalul de pe piață. 
● ROFERSPED nu primește contracte de la CFR Marfă. Își creează propriul portofoliu. 
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În prezent, CFR Marfă deține 98% din compania care își primește activele în cadrul planului de recuperare actualizat, 
ROFERSPED. 

În conformitate cu planul de recuperare actualizat, CFR Marfă își transferă mai întâi acțiunile deținute de ROFERSPED 
către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România. Ulterior, Ministerul transferă activele recuperate de la CFR 
Marfă către ROFERSPED în schimbul capitalului propriu. 

După finalizarea recuperării parțiale în natură, autoritățile române LICHIDEAZĂ CFR Marfă, care își încetează 
activitățile și iese de pe piață. 

3. În loc să gândească soluții și să-și propună să recupereze cota de piață pierdută între 2014-2020 (54,81 % -2014 față de 
29,29 % -2020) în procent de peste 25%, preferă o abordare simplistă și pliază personalul, prin disponibilizare, la cota de piață 
actuală, cu toate că CFR Marfă are resurse tehnice, personal calificat și experiență infinit mai mare decât concurența (cea care 
a preluat cota de piață pierdută de CFR Marfă). 

Din analiza datelor puse la dispoziție în programul de restructurare (obținut pe surse și nu oficial cum ar fi fost firesc), 
mai precis tabelul și graficul evoluției cotei de piață în transporturile feroviare, rezultă că, atunci când a existat preocupare la 
CFR Marfă și voință managerială, recuperarea cotei de piață a fost posibilă. 

Exemple: 
● anul 2011- s-au recuperat 2,5% (60,5% în 2011 față de 58,0% în 2010) 
● anul 2014- s-a reușit menținerea  cotei de piață (54,81 % - 2014 față de 54,78%- 2013) 
● anul 2017- s-a reușit recuperarea a 2% (48,17%- 2107 față de 46,16% - 2016) 
Prin parcurgerea analizei cotei de piață, se constată că pierderea anuală este, începând cu anul 2000 și până în prezent, în 

medie de 3%, cu excepția dezastruosului an 2019, când se înregistrează o pierdere abruptă de 13%, care, în indicatorul tone 
transportate, înseamnă peste 6 milioane tone marfă. 

În pierderea cotelor de piață, CZM-urile nu sunt contributoare, neavând calitatea de a fixa un preț de piață concurențial. 
Stabilirea și negocierea prețurilor este apanajul exclusiv al centralului CFR Marfă! 

În ultimii ani, cantitatea totală de mărfuri transportate pe calea ferată a rămas în general stabilă. Preluarea cotei de piață de 
la CFR Marfă de către concurență a generat și nevoie de forță de muncă calificată care să asigure acesteia prelucrarea și 
transportul mărfurilor și care s-a recrutat de la CFR Marfă, operatorii privați exercitând presiuni prin diverse metode pentru 
preluarea de personal. 

Soluția disponibilizării de personal aplicată acum vine chiar în sprijinul concurenței care are nevoie acută de resursă 
umană calificată în funcții esențiale. Aceasta să fie intenția CFR Marfă atât timp cât nu are preocuparea de a recupera din cota 
de piață, măcar cea pierdută recent?! 

Având în vedere că în programul de reorganizare și restructurare s-a făcut o comparație cu un operator privat, luat ca 
model de urmat, care, la cota de piață de 27 %, își susține activitatea cu o cifră de personal de 2300 de salariați, atunci, 
adevărata provocare pentru un management performant la CFR Marfă ar trebui să fie recuperarea cotei de piață de cel puțin 54 
%, adică cea avută în anul 2014, susținută cu actualul personal de 4814 salariați. 

Având în vedere cele de mai sus, în continuarea Interpelării pe care v-am adresat-o în data de 17 mai 2021, cu obiectul: 
„Clarificări și argumentări necesare și urgente privind restructurările de personal de la nivelul CFR Marfă și al Centrului Zonal 
de Marfă Iași!”, vă rog, stimate domnule Ministru, să îmi comunicați următoarele: 

1. Punctul de vedere argumentat și dovedit valid asupra celor 3 capitole prezentate mai sus. 
2. Care este motivul disponibilizărilor efectuate la CFR Marfă și care este motivul pentru care, în loc să fie lăsați fără un 

loc de muncă mii de angajați, Guvernul României nu se găsește soluții pentru evitarea disponibilizării? 
3. Cum răspundeți la supoziția privatizării mascate a CFR Marfă în favoarea competitorilor săi privați? 
4. Care este motivul pentru care, în loc să vă folosiți de fondurile generos puse la dispoziție de către Uniunea Europeană 

pe baza politicilor de protecție a mediului și digitalizare pentru acordarea sistemului feroviar de marfă la unul modern și 
adaptat acestor politici, alegeți să lichidați o companie existentă pe piață din 1880, în loc să o salvați? 

5. Pe baza căror analize și studii de nevoi și de impact sunt generate aceste restructurări la nivelul CFR Marfă? În cazul 
în care acestea există, vă rog să mi le transmiteți. În cazul în care acestea nu există, vă rog să argumentați necesitatea și 
punerea în aplicare a acestor restructurări în lipsa analizelor și studiilor de nevoi și impact necesare. 

6. Care este corespondența MTI și în ce constau negocierile și angajamentele luate de acesta față de Comisia Europeană 
în ceea ce privește CFR Marfă? 
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7. Care este motivul pentru care, în loc să transferați activele ROFERSPED către CFR Marfă pentru a salva compania, 
procedați exact invers, neacordând nicio șansă acestei companii reper pentru România? 

8. Pe baza căror analize și studii de nevoi și de impact este generată lichidarea CFR Marfă? În cazul în care acestea 
există, vă rog să mi le transmiteți. În cazul în care acestea nu există, vă rog să argumentați necesitatea și punerea în aplicare a 
acestei lichidări în lipsa analizelor și studiilor de nevoi și impact necesare. 

9. Care a fost și este implicarea dumneavoastră în elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României cu 
privire la CFR Marfă? 

10 În ce a constat și constă activitatea dumneavoastră în ceea ce privește elaborarea unui plan de evitare a  
disponibilizărilor, precum și a lichidării CFR Marfă? 

11 Care a fost și este implicarea dumneavoastră în ceea ce privește angajamentele pe care Guvernul României le-a luat 
față de Comisia Europeană în ceea ce privește lichidarea CFR Marfă? 

12 Care este studiul de impact economic ca urmare a disponibilizărilor și lichidării CFR Marfă? 
13 În ce au constat și constau activitatea și demersurile dumneavoastre în ceea ce privește creșterea cotei de piață a CFR 

Marfă? 
14 Care este fișa de proiect pentru PNRR în ceea ce privește CFR Marfă? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!              Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene   
 

Exercițiul financiar 2021-2027 rămâne o iluzie pentru români 
 

Suntem la jumătatea anului 2021, iar Guvernul României nu a reușit să elaboreze o strategie de dezvoltare a țării, prin 
atragerea fondurilor europene puse la dispoziția noastră în exercițiul financiar 2021-2027, prin ministerele pe care le 
controlează. Practic, acest an este pierdut deja, iar astfel riscăm să rămânem la coada clasamentului în ceea ce privește 
atragerea de fonduri europene, la nivelul UE.   

Atunci când vorbim despre bani europeni, coaliția de guvernare și-a demonstrat neputința în a gestiona această 
oportunitate. Fie că vorbim de PNRR, POTJ sau despre alocările bugetare multianuale, amatorismul de care dau dovadă cei de 
la USR-PLUS-PNL-UDMR ne va costa pe toți dezvoltarea țării per ansamblu, iar în particular ne va fi afectat nivelul de trai al  
fiecăruia dintre noi.   

Guvernarea tehnocrată  din 2015 a reprezentat una dintre cele mai negre perioade prin care a trecut țara noastră din acest 
punct de vedere. Supranumit Guvernul ZERO, condus de liderii actualei formule politice USR-PLUS, Guvernul Cioloș a reușit 
contraperformanța de a nu atrage niciun euro din coșul european în anul în care a condus țara. Efectele eșecului din 2015 se 
vor mai resimții mulți ani. Nu ne dorim un al doilea episod de acest gen.  

Rolul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene este determinant în viitorul României din aproape toate punctele 
de vedere. Lipsa unei strategii complexe de dezvoltare a țării, pe domenii de activitate, în corelare cu politicile Uniunii 
Europene, va produce efecte iremediabile pe viitor. Alocările multianuale reprezintă o oportunitate de dezvoltare, astfel încât 
discrepanța dintre România și țările din Vest să se reducă, iar obligația guvernanților este să creeze cadrul prin care banii să 
ajungă la cât mai mulți beneficiari.   

Astfel, domnule ministru vă rog să îmi răspundeți la următoarele:   
1. Care sunt prioritățile ministerului pe care îl conduceți, în ceea ce privește atragerea fondurilor europene în exercițiul 

financiar 2021-2027?  
2. Cum explicați faptul că până acum nu există date concrete cu privire la oportunitățile de finanțare a proiectelor de 

dezvoltare cu bani de UE?  
3. Concret, care este suma alocată României pentru anul 2021, reprezentând cota anuală?  

Respectuos, solicit răspuns în scris!  
Vă mulțumesc!                Deputat 

Mihai Weber 
*** 
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Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Care este rata de vaccinare la nivelul județului Arad 
Doamnă ministru,  
Guvernul a stabilit prin noile măsuri de relaxare a unor restricții, care au intrat în vigoare de la 1 iunie, reluarea 

spectacolelor, concertelor, competițiilor sportive în spații închise și chiar depășirea limitei de participanți impusă dacă toate 
persoanele sunt vaccinate anti-COVID. S-au redeschis și cluburile și discotecile, până la miezul nopții, la fel și locurile de 
joacă și piscinele din spațiile închise. De asemenea, nu mai este obligatorie purtarea măștii la birou, dacă toate persoanele sunt 
vaccinate, iar în aceeași încăpere nu sunt mai mult de 5 oameni. Așadar, această relaxare și-o pot permite, în special, orașele 
mari unde rata vaccinării este mai ridicată, în mod discriminatoriu față de mediul rural care are un deficit ridicat de populație 
vaccinată.   

Vă rog să-mi precizați care este rata de vaccinare la nivelul fiecărei localități din județul Arad, dar și ce măsuri veți 
implementa pentru extinderea campaniei de vaccinare și în mediul rural, care are nevoie de o organizare cu adevărat bună 
astfel încât să crească în mod real și uniform gradul de vaccinare.  

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                Deputat 

Adrian Alda 
*** 

 

Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
 

Precizări privind excluderea codulului CAEN 9324 privind desfășurarea altor activități recreative și distractive decât 
cele turistice din schema de ajutor de stat oferită de OUG 10/2021 pentru modificarea și completarea OUG 224/2020 

 
Domnule ministru,  
Guvernul a adoptat OUG 10/2021 pentru modificarea și completarea OUG 224/2020 privind unele măsuri pentru 

acodarea de sprijin financiar și fiscal pentru întreprinderile din domeniul turismului, structurile de cazare, structurile de 
alimentație publică și agențiile de turism a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19. Punctul 6 al 
OUG 10/2021 modifică articolul 3, alineatul (2) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 224/2020, lărgind sfera de activități 
desfășurate conform codurilor CAEN. Însă, cu toate acestea, codul CAEN 9324 privind desfășurarea altor activități recreative 
și distractive nu figurează, în continuare, printre codurile CAEN eligibile pentru finanțare deși aceste locuri de distracție pentru 
copii, aflate la interior, au fost închise din luna martie a anului trecut.   

De asemenea, redeschiderea lor la începutul lunii iunie, conform Hotărârii CNSU nr. 29 din 14 mai 2021, aprobată de 
guvern și publicată deja în Monitorul Oficial, va impune investiții mari și constante pentru respectarea eficientă a tuturor 
măsurilor pentru siguranța sanitară a copiilor.   

Vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere rectificarea acestei situații care nu doar că îi dezavantajează financiar pe 
agenții economici care operează în această zonă, ci îi poate conduce pe unii dintre ei direct la faliment, și care, totodată, îi 
discriminează față de alți operatori din domeniul turismului.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                  Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României  
   domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației  

 

Prezența părinților la festivitățile de absolvire 
Domnule prim-ministru,  
Domnule ministru,  
Absolvirea și festivitatea de sfârșit de an școlar sunt momente importante și frumoase din viața tuturor, fie elevi, părinți 

sau cadre didactice. Pentru al doilea an pandemia de COVID-19 a dat lucrurile peste cap în privința modului în care acestea 
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pot fi organizate. Restricțiile și măsurile impuse au adus incertitudine în ceea ce privește organizarea acestor evenimente atât 
de speciale.  

Actualele reglementări condiționează participarea familiei. Părinții pot participa doar dacă sunt vaccinați, prezintă un 
test negativ sau dacă fac dovada că au trecut prin boală.  

În condițiile în care ceremoniile se vor organiza în aer liber, cu păstrarea distanței de 2 metri și cu masca obligatorie, 
prevederile care propun dovada vaccinării sau a testului negativ mi se par abuzive și discriminatorii.  

Este injust ca un moment atât de special din viața unui elev să fie compromis și desconsiderat.  
Generația care va absolvi un ciclu școlar în acest an poate fi catalogată fără nicio exagerare ca o generație de sacrificiu. 

Pandemia a lăsat urme adânci pe dezvoltarea și educația acestor copii și tineri. Izolarea, pierderea libertății de mișcare, 
dezamăgirea, școala online cu toate neajunsurile ei, lipsa de certitudini și de perspective sunt cauze care nu vor rămâne din 
păcate fără consecințe. Nu ne dorim pe viitor o societate formată din oameni anxioși, inadaptați social, plini de frustrări și 
resentimente.  

Părinți, cadre didactice, autorități, toți trebuie să ne aplecăm mai mult către nevoile reale ale copiilor, să le validăm 
sentimentele, să le rămânem alături în momente importante pentru ei.  

Un tratament diferențiat vaccinat/nevaccinat pentru ca părinții unui copil să poată fi prezenți la absolvire este o 
discriminare.Vaccinul este în continuare opțional și nu face sens ca acesta să condiționeze redobândirea anumitor drepturi și 
libertăți. Mai mult decât atât, după cum bine se cunoaște, există categorii de persoane ce au contraindicații pentru vaccinare.   

Dreptul de a asista și de a fi alături de copilul tău într-unul dintre cele mai însemnate momente din viața lui nu trebuie să 
coste! Un test PCR nu este atât de accesibil pe cât s-ar crede. În continuare prețurile acestora sunt ridicate iar costurile pentru 
testarea ambilor părinți ar avea un impact serios asupra bugetului familiei.  

Îmi permit să afirm cu regret că pandemia și măsurile de restricții hotărâte de Comitetul  
Național de Situații de Urgență vor priva copiii și părinții de unele dintre cele mai frumoase evenimente din viața de 

elev: absolvirea, banchetul, cursul festiv!  
Față de cele de mai sus vă rog să îmi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru remedierea acestor prevederi ce vizează 

participarea părinților la festivitățile de sfârșit de an, astfel încât aceasta să poată fi făcută în condiții juste, echitabile și 
nediscriminatorii.  

Solicit răspuns scris.               Deputat 
Cristina Dumitrache 

*** 
 
 

 Interpelări  
 
 
Adresată: doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății   
De către: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Taxa pentru sănătate 

 
Stimată doamnă ministru, 
Începând cu anul 2006, Ministerul Sănătății prin Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătății, are o nouă sursă de 

venituri proprii cunoscută drept „taxa pe viciu”, sau „taxa pentru sănătate”. În acest sens, vă adresez următoarele întrebări:  
1. Care este suma rezultată ca urmare a aplicării „taxei pentru sănătate” în anii 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021?  
2. Care a fost destinația banilor proveniți din „taxa pentru sănătate” în anii menționați la punctul (1)?  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și oral.  
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
De către: doamna Natalia-Elena Intotero, deputat  
Obiectul interpelării: Situația copiilor din centrele de plasament 
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Stimată doamnă ministru,  
Potrivit datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), la finalul anului 2019, numărul copiilor și 

tinerilor din centrele de plasament din România, cu vârste cuprinse între 0-17 ani, era de 15 572. Dintre aceștia, 6 496 tineri cu 
vârstecuprinse între 14–17 ani. În acest sens, doresc să vă adresez următoarea întrebare: 

1. Cum susține Guvernul României, prin Ministerul Muncii și Protecției Socialeintegrarea socio-profesională a tinerilor 
aflați în grija statului, imediat dupăîmplinirea vârstei de 18 ani? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Natalia-Elena Intotero 
*** 

 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrului României 
De către: domnul Vasilică Toma, deputat  
Obiectul Interpelării: Necesitatea luării unor măsuri urgențe pentru salvarea CFR Marfă! 

 
Stimate domnule Prim-ministru, 
“În documentul transmis pe 11 martie 2021, autoritățile române s-au angajat să privatizeze 
ROFERSPED după ce aceasta primește activele necesare de la CFR Marfă.” (Comisia Europeană, 11 mai 2021, către 

Reprezentanța permanentă a României la Uniunea Europeană) 
Fapte: 
1. Plan masiv de concediere în masă 
 Decizia Directorului General CFR Marfă nr. 123/07.05.2021: s-a hotărât disponibilizarea a 1.400 angajați din întreaga 

companie și s-a dispus întocmirea listelor cu personalul ce va fi concediat începând cu data de 5 iulie 2021. 
 În prezent, CFR Marfă are 4814 angajați. Din structura centrală a companiei, care îndeplinește un rol exclusiv 

administrativ, vor fi concediați doar 8% dintre angajați. 
 Marea parte a personalului care urmează să fie concediat reprezintă exact personalul productiv din centrele zonale și 

reprezintă 30% din totalul angajaților CFR Marfă. 
 Programul de Reorganizare și Restructurare a CFR Marfă, document de 82 de pagini, aprobat de Directorul General al 

CFR Marfă (Mihai Frăsinoi, în ultimii ani, directorul general adjunct al marelui competitor al CFR Marfă, SC Unicom Tranzit, 
al cărui frate face parte din conducerea altui mare operator de transport de marfă) și avizat juridic, rămâne un document secret, 
ținut departe de ochii muritorilor de rând, chiar dacă, pentru ei, se pregătesc concedieri și privatizări mascate. 

2. Planul Național de Redresare și Reziliență, folosit drept instrument de distrugere a ultimelor active de stat și fals 
motiv pentru privatizări forțate și mascate. Autoritățile române și-au luat angajamente secrete în fața Uniunii Europene! Încă 
de anul trecut. 

Scrisoarea Comisiei Europene din 11 mai 2021 către Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană 
devoalează planul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al Guvernului de a lichida definitiv CFR Marfă. 

Iată schema Guvernului PNL-USR: 
● CFR Marfă își transferă activele companiei ROFERSPED. Ele includ 22% din vagoanele CFR Marfă și 27% din 

locomotivele sale. În medie 23% din capitalul rulant al CFR Marfă. 
● Niciun angajat nu este transferat direct de la CFR Marfă la ROFERSPED, care își angajează personalul de pe piață. 
● ROFERSPED nu primește contracte de la CFR Marfă. Își creează propriul portofoliu. 

În prezent, CFR Marfă deține 98% din compania care își primește activele în cadrul planului de recuperare actualizat, 
ROFERSPED. 

În conformitate cu planul de recuperare actualizat, CFR Marfă își transferă mai întâi acțiunile deținute de ROFERSPED 
către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România. Ulterior, Ministerul transferă activele recuperate de la CFR 
Marfă către ROFERSPED în schimbul capitalului propriu. 

După finalizarea recuperării parțiale în natură, autoritățile române LICHIDEAZĂ CFR Marfă, care își încetează 
activitățile și iese de pe piață. 

3.În loc să gândească soluții și să-și propună să recupereze cota de piață pierdută între 2014-2020 (54,81 % -2014 față 
de 29,29 % -2020 ) în procent de peste 25%, preferă o abordare simplistă și pliază personalul, prin disponibilizare, la cota de 
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piață actuală, cu toate că CFR Marfă are resurse tehnice, personal calificat și experiență infinit mai mare decât concurența (cea 
care a preluat cota de piață pierdută de CFR Marfă). 

Din analiza datelor puse la dispoziție în programul de restructurare (obținut pe surse și nu oficial cum ar fi fost firesc), 
mai precis tabelul și graficul evoluției cotei de piață în transporturile feroviare, rezultă că, atunci când a existat preocupare la 
CFR Marfă și voință managerială, recuperarea cotei de piață a fost posibilă. 

Exemple: 
● anul 2011- s-au recuperat 2,5% ( 60,5% în 2011  față de 58,0% în 2010) 
● anul 2014- s-a reușit menținerea  cotei de piață (54,81 % - 2014 față de 54,78%- 2013) 
● anul 2017- s-a reușit recuperarea a 2% ( 48,17%- 2107 față de 46,16% - 2016) 

Prin parcurgerea analizei cotei de piață, se constată că pierderea anuală este, începând cu anul 2000 și până în prezent, în 
medie de 3%, cu excepția dezastruosului an 2019, când se înregistrează o pierdere abruptă de 13%, care, în indicatorul tone 
transportate, înseamnă peste 6 milioane tone marfă. 

În pierderea cotelor de piață, CZM-urile nu sunt contributoare, neavând calitatea de a fixa un preț de piață concurențial. 
Stabilirea și negocierea prețurilor este apanajul exclusiv al centralului CFR Marfă! 

În ultimii ani, cantitatea totală de mărfuri transportate pe calea ferată a rămas în general stabilă. Preluarea cotei de piață 
de la CFR Marfă de către concurență a generat și nevoie de forță de muncă calificată care să asigure acesteia prelucrarea și 
transportul mărfurilor și care s-a recrutat de la CFR Marfă, operatorii privați exercitând presiuni prin diverse metode pentru 
preluarea de personal. 

Soluția disponibilizării de personal aplicată acum vine chiar în sprijinul concurenței care are nevoie acută de resursă 
umană calificată în funcții esențiale. Aceasta să fie intenția CFR Marfă atât timp cât nu are preocuparea de a recupera din cota 
de piață, măcar cea pierdută recent?! 

Având în vedere că în programul de reorganizare și restructurare s-a făcut o comparație cu un operator privat, luat ca 
model de urmat, care, la cota de piață de 27 %, își susține activitatea cu o cifră de personal de 2300 de salariați, atunci, 
adevărata provocare pentru un management performant la CFR Marfă ar trebui să fie recuperarea cotei de piață de cel puțin 54 
%, adică cea avută în anul 2014, susținută cu actualul personal de 4814 salariați. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog, stimate domnule Prim-ministru, să îmi comunicați următoarele: 
1. Punctul de vedere argumentat și dovedit valid asupra celor 3 capitole prezentate mai sus. 
2. Care este motivul disponibilizărilor efectuate la CFR Marfă și care este motivul pentru care, în loc să fie lăsați fără un 

loc de muncă mii de angajați, Guvernul României nu se găsește soluții pentru evitarea disponibilizării? 
3. Cum răspundeți la supoziția privatizării mascate a CFR Marfă în favoarea competitorilor săi privați? 
4. Care este motivul pentru care, în loc să vă folosiți de fondurile generos puse la dispoziție de către Uniunea Europeană 

pe baza politicilor de protecție a mediului și digitalizare pentru acordarea sistemului feroviar de marfă la unul modern și 
adaptat acestor politici, alegeți să lichidați o companie existentă pe piață din 1880, în loc să o salvați? 

5. Pe baza căror analize și studii de nevoi și de impact sunt generate aceste restructurări la nivelul CFR Marfă? În cazul 
în care acestea există, vă rog să mi le transmiteți. În cazul în care acestea nu există, vă rog să argumentați necesitatea și 
punerea în aplicare a acestor restructurări în lipsa analizelor și studiilor de nevoi și impact necesare. 

6. Care este corespondența Guvernului României și în ce constau negocierile și angajamentele luate de acesta față de 
Comisia Europeană în ceea ce privește CFR Marfă? 

7. Care este motivul pentru care, în loc să transferați activele ROFERSPED către CFR Marfă pentru a salva compania, 
procedați exact invers, neacordând nicio șansă acestei companii reper pentru România? 

8. Pe baza căror analize și studii de nevoi și de impact este generată lichidarea CFR Marfă? În cazul în care acestea 
există, vă rog să mi le transmiteți. În cazul în care acestea nu există, vă rog să argumentați necesitatea și punerea în aplicare a 
acestei lichidări în lipsa analizelor și studiilor de nevoi și impact necesare. 

9. Care a fost și este implicarea dumneavoastră în elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României cu 
privire la CFR Marfă?  

10. În ce a constat și constă activitatea dumneavoastră în ceea ce privește elaborarea unui plan de evitare a 
disponibilizărilor, precum și a lichidării CFR Marfă? 

11.Care a fost și este implicarea dumneavoastră în ceea ce privește angajamentele pe care Guvernul României le-a luat 
față de Comisia Europeană în ceea ce privește lichidarea CFR Marfă? 

12.Care este studiul de impact economic ca urmare a disponibilizărilor și lichidării CFR Marfă? 
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13. În ce au constat și constau activitatea și demersurile dumneavoastre în ceea ce privește creșterea cotei de piață a CFR 
Marfă? 

Solicit răspuns scris.         Deputat 
Vă mulțumesc!               Vasilică Toma 

*** 
 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministrul României   
De către: doamna Dumitrița Gliga, deputat  
Obiectul interpelării: De ce guvernul nu susține zootehnia și micii producători români?  

 
Domnule prim-ministru,  
Atât scandalul public referitor la eventualele conflicte interne din cadrul Autorității Naționale  
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), cât și măsurile mai mult sau mai puțin inspirate 

adoptate în vederea eliminării focarelor de gripă aviară recent depistate, au readus această instituție în lumina reflectoarelor, 
evidențiind astfel numeroase lacune și o lipsă flagrantă de profesionalism.  

Conform informărilor publice promovate pe site-ul ANSVSA, la data de 3 mai 2021, a fost confirmat primul focar de 
gripă aviară în localitatea Ungheni, județul Mureș. În consecință, „la propunerea ANSVSA, în cadrul Centrului Național 
pentru Situații de Urgență – Centrul Național de Combatere a Bolilor (CNCB), a fost adoptată DECIZIA nr.1/ 07.05.2021, prin 
care s-au suspendat activitățile comerciale cu păsări vii, prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum și a oricăror altor 
activități de intermediere în vederea comercializării directe către crescătorii de păsări din gospodăriile populației, pe întreg 
teritoriul României, pentru toate speciile de păsări comercializate pe o perioadă de 30 de zile”.  

Deși această decizie nu a produs efecte decât 12 zile, stațiile de incubare din România s-au aflat într-o situație dificilă, 
fiind obligate să se debaraseze de puii de o zi care au eclozat. Aceste stații de incubare au fost nevoite să aplice măsuri drastice 
și regretabile, asumându-și, pentru a se conforma deciziilor instituțiilor statului român, pierderi financiare uriașe.   

În acest context, Decizia Centrului Național pentru Situații de Urgență nr.1/ 07.05.2021 s-a dovedit a fi extremă și 
ineficientă. Mai mult, Uniunea Crescătorilor de Păsări din România a remarcat că, în urma interzicerii comercializării, puii 
aduși din import și destinați vânzării prin magazine autorizate au început să se vândă în spații improvizate, neautorizate, fără 
ca această activitate să poată fi controlată de ANSVSA, iar o parte din puii care se vindeau în magazinele autorizate au început 
să fie vânduți în stradă, încurajând comerțul necontrolat cu pui de o zi.  

Deși ANSVSA susține că au fost efectuate de către inspectorii ANSVSA/DSVSA, verificări la 2.206 gospodării ale 
populaţiei din judeţul Mureş și la alte 65 de gospodării din judeţele Harghita, Neamţ, Braşov, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Alba, 
Sibiu, Maramureş și Satu Mare, nu există nicio mențiune privind eventuale despăgubiri pentru firmele afectate, la fel cum nu 
pare să existe echitate pentru medicii veterinari de liberă practică implicați atât în ancheta epidemiologică, cât și în prevenirea 
și combaterea bolilor la animale în general.   

Conform informațiilor făcute publice, reiese că în timp ce medicii veterinari de liberă practică așteaptă cu nerăbdare 
respectarea obligațiilor financiare pe care statul român și le-a asumat față de aceștia, iar firmele românești afectate de restricții 
solicită în zadar despăgubiri, Guvernul pe care dumneavoastră îl conduceți se pregătește de și mai multe tăieri bugetare.  

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb:   
- Pentru că ANSVSA se află în coordonarea dumneavoastră, ce măsuri ați adoptat până acum pentru rezolvarea 

problemelor interne și buna funcționare a autorității?  
- De ce vă opuneți acordării unor despăgubiri justificate firmelor românești care au respectat întru totul litera legii și s-

au conformat deciziei Centrului Național pentru Situații de Urgență, și cum intenționați să remediați această situație?   
- Când estimați că se va efectua o alocare bugetară suficientă pentru completarea numărului minim necesar de medici 

veterinari de liberă practică?  
Solicit răspuns scris.              Deputat 

Dumitrița Gliga 
*** 

 

 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.18 - 2021  
Săptămâna 2 – 4 iunie 2021  

 

 

58 
 

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat  
Obiectul interpelării: Cum s-a transformat România în groapa de gunoi a Europei?  

 
Stimate domnule ministru,  
Având în vedere că la finalul anului trecut Comisia Europeană a solicitat României, printr-o scrisoare de punere în 

întârziere, să închidă și să reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri, care afectează calitatea apei potabile și a aerului, precum și 
agravarea situației cu miile de tone de deșeuri care sunt transportate ilegal din alte state către țara noastră, consider că este 
nevoie urgent de o strategie națională la nivelul legislației primare și secundare pentru reducerea și oprirea definitivă a acestor 
practici de poluare a vieții fiecărui român din fiecare județ.  

În acest moment, din cauza prețului foarte mic pentru tona de gunoi depozitată și neutralizată, în România sosesc zeci de 
vapoare și sute de TIR-uri cu deșeuri din alte ţări, unele descoperite la timp de autoritățile statului, altele nu. Multe dintre 
aceste gunoaie ajung să fie sortate și revândute ca produse second-hand sau, mai rău, sunt arse sau aruncate în zone nelocuite 
din jurul marilor orașe.  

Nu este posibil ca în Marea Britanie depozitarea unei tone de deșeuri să coste 500 de lire sterline, în timp ce în România 
să se plătească între 15 și 17 euro. Aceasta este una din principalele explicații pentru care sunt firme din România care acceptă 
să intermedieze astfel de operațiuni ilegale.  

Am înțeles din spațiul public că 1.800 de tone de deșeuri au fost descoperite din martie până astăzi în mai multe 
containere din Portul Constanța Sud Agigea. Este vorba despre tocătură de electrice și electrocasnice, multe dintre ele 
periculoase.  

Domnule ministru, ca România să nu ajungă lada de gunoi a Europei și cea mai mare groapă de deșeuri din Uniunea 
Europeană, este vital să luați măsuri în cel mai scurt timp, să vă consultați cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, 
cu premierul, să veniți la Comisiile pentru Mediu din Parlament și împreună să identificăm cele mai bune soluții pentru oprirea 
acestui fenomen.  

Așadar, vă rog respectuos să-mi transmiteți care este cursul de acțiune al ministerului pe care îl conduceți în vederea 
diminuării și stopării fenomenului descris anterior.   

În opinia mea, ca membru al Comisiei pentru Mediu din Camera Deputaților, consider că este nevoie ca aceste 
operațiuni de import și transport ilegal de deșeuri să fie declarate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, drept riscuri și 
amenințări la adresa securității naționale și să fie tratate ca atare până nu e prea târziu și nu mai rămâne nimic de salvat. La fel 
este situația și cu defrișările de păduri și cu protejarea faunei și vegetația de pe întreg cuprinsul țării.  

Pe 5 iunie sărbătorim Ziua Mondială a Mediului Înconjurător și cred că trebuie să o marcăm prin decizii, fapte și acțiuni 
ferme, nu doar prin discuții și mesaje lipsite de efecte pentru România - mediul nostru înconjurător.   

Domnule ministru, România trebuie să fie recunoscută la nivel european și internațional ca o destinație de excepție în 
domeniul ecoturismului, al frumuseților naturale, al unicității formelor de relief, al biodiversității, nu ca o țară a deșeurilor, 
gunoaielor și vânătorilor de urși ca trofee.  

Vă mulțumesc.  
Solicit răspuns în scris și oral.       Deputat 
Cu deosebită stimă,            Alexandra Huțu 

*** 
 

Adresată: domnului Claudiu Iulius Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului  
De către: domnul Marian Iulian Rasaliu, deputat  
Obiectul interpelării: Strategia pentru salvarea mediului de afaceri românesc  

 
Stimate domnule ministru,  
Sunteți la curent cu faptul că România a avut a doua cea mai mare creştere a numărului companiilor care au declarat 

falimentul în ultimul trimestru din 2020 din rândul ţărilor membre ale UE?   
A trecut și valul al treilea al pandemiei, dar antreprenorii tot nu au susținerea dumneavoastră. Este binecunoscut faptul 

că România este pe ultimele locuri din UE, în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate firmelor afectate de pandemie.  
Având in vedere blocarea Măsurii 3 (investitii), întârzierile înregistrate la Măsura 2 (capital de lucru), blocarea 

programului pentru START-up-uri, cât credeți că va mai rezista mediul de afaceri? Conform unei evaluări întocmită de 
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Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, doar două din măsurile propuse în programul de 
guvernare pentru dezvoltarea mediului de afaceri se află în implementare. Astfel, din 57 de măsuri pe mediul de afaceri din 
programul de guvernare, 55 au un grad de implementare de 0%. Domnule Ministru,   

România a dispărut și de pe harta mondială a manifestărilor comerciale. Țara noastră acumulează deficite comerciale de 
milioane de euro lunar, în continuă creștere.  S-a ajuns la un deficit comercial record de 5.3 miliarde de euro.  

Lucrurile nu mai pot continua așa. Orice zi de perpetuare a actualei situații de la Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului şi Turismului aduce pierderi incomensurabile mediului de afaceri, bugetului de stat, balanței de plăți a țării. 
Să nu uităm și de numărul românilor care au rămas fără loc de muncă! Nu mai tergiversați lucrurile și luați măsuri punctuale 
pentru a sprijini mediul de afaceri, până nu va fi prea târziu!  

- Ce strategie aţi conceput la nivelul ministerului pe care îl conduceţi şi ce măsuri concrete veţi lua pentru a ajuta mediul 
de afaceri românesc, atât de greu încercat în ultimul an și jumătate?   

Solicit răspuns oral şi în scris.  
Cu consideraţie,               Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 
*** 

 

Adresată:domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Constantin Bîrcă, deputat  
Obiectul interpelării: Se așteaptă explicitarea declarațiilor și intervenție concretă în ceea ce privește majorarea prețurilor în 
domeniul energiei 

 

Stimate domnule ministru,  
În condițiile în care Guvernul din care faceți parte nu intenționează sub nicio formă să majoreze pensii sau salarii, 

începutul lunii iulie devine un adevărat coșmar pentru populație  
Declarațiile dumneavoastră întăresc temerile. La întrebarea cu cât s-ar putea scumpi gazul, răspunsul este stupefiant: 

”...acum cererea de gaz a crescut, pentru că economia a început să meargă. Am auzit, dar încă n-am văzut tarife, de scumpiri 
de 15-16 la sută până la sfârșitul anului”. 

Ce să-și dorească românii - o stagnare a economiei pentru a nu exploda prețurile energiei?!!!  
Următoarea declarație vă situează în poziția de “observator” neutru: „Cred că și ANRE și Consiliul Concurenței și 

ANPC trebuie să se uite foarte bine la aceste scumpiri de la data de 1 iulie, pentru că nu pot să stea în picioare”.  
Nu considerați oare că îndreptarea ar trebui să aparțină și Ministerului Energiei?  
Din punct de vedere al intențiilor de perspectivă pentru aceeași perioadă în care nu se preconizează nici un fel de 

îmbunătățire a venitului obținut de cetățeni este semnificativă declarația următoare. Întrebat dacă la iarnă sunt de așteptat 
facturi mai mari cu o cincime sau chiar cu 25 la sută, ministrul nu a negat și a spus:  

„Dacă ne încălzim pe gaze naturale, cred că da, vor fi mai mari”. Fără comentarii!!!  
Având în vedere cele de mai sus,   
Solicit explicitări și detalieri ale situației expuse precum și un program de măsuri ce pot fi întreprinse de Ministerul 

Energiei pentru a veni în sprijinul cetățenilor.  
Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,             Constantin Bîrcă 

*** 
 

Adresată: domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
De către: domnul Ciprian-Constantin Șerban, deputat 
Obiectul interpelării: Numire ilegală a secretarului general al Instituției Prefectului Județul Neamț, în persoana domnului 
Gheorghe Palade 

 
Domnule prim-ministru, 
In conformitate cu art. 1 12 din Constitutia României, "Guvernul și fiecare dintre membri săi au obligatia să răspundă la 

întrebările sau interpelările formulate de deputati sau senatori". De asemenea, potrivit art. 170, aliniatul ( l ), din Regulamentul 
Camerei Deputatilor, răspunsurile la întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 
zile. 
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În data de 24 mai 2021 ati semnat Decizia privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Palade a 
functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Institutiei Prefectului Județul Neamt, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.537/24.V.2021. În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările completările ulterioare, există doar două situații reglementate în ceea ce priveșe 
exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice din categoria înaltilor funcționari publici. Din informatiile mele, 
reglementările în domeniu NU s-au respectat în ceea ce priveșe decizia în cauză, semnată de dumneavoastră. 

Pentru o corectă informare analiză a situatiei de la Neamt, doresc să-mi răspundeti punctual la următoarele întrebări: 
l . Domnul Gheorghe Palade, numit în functia de secretar general al Institutiei Prefectului Judetul Neamț, nu a absolvit 

programe de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, 
organizate de Institutul National de Administratie, nu a exercitat nici un mandat complet de parlamentar, cum prevede art. 394 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a putea fi numit să 
exercite cu caracter temporar functia de secretar general al Institutiei Prefectului, în conditiile prevăzute de art. 509 al.(3) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările completările ulterioare, ar fi trebuit să existe un document 
justificativ care să demonstreze că, din motive obiective, această funcție nu a putut fi ocupată prin mobilitate. Dacă există acest 
document întocmit în temeiul art. 503 „Mobilitatea în cadrul categoriei înaltilor functionari publici", vă rog să-mi comunicati 
numărul de înregistrare al acestuia. Totodată, vă rog să îmi comunicati care a fost modalitatea aleasă prin care s-a adus la 
cunoștintă faptul că există o procedură de aplicare a mobilitătii pentru functia de secretar general al Institutiei Prefectului 
Judetul Neamt. De asemenea, vă rog să îmi comunicati numărul de înregistrare al notificării trimise către ANFP care a 
precedat semnarea Deciziei nr. 327 din 24 mai 2021. 

2. La data de 31 martie 2021, prin întrebarea mea înregistrată la Camera Deputatilor cu numărul 87 IA, am adus la 
cunoștinta domnilor miniștri Lucian Nicolae Bode și AttilaZoltan Cseke, ai Ministerului Afacerilor Interne, respectiv 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice Administratiei, faptul că „că la Neamt se pregăteșe desemnarea în functia de 
secretar general al institutiei prefectului a unuia dintre cei doi de servicii (Palade Gheorghe sau Măndita Paula) Chiar dacă nu 
au absolvit cursuri de înalt functionar public. De altfel, conform acelorași surse, aflăm că accederea celor doi în functiile de șef 
serviciu s-a făcut prin încălcarea legii, prefectul numind-o pe Paula Măndita în comisia de concurs a domnului Palade 
Gheorghe, când anterior acesta a participat în comisia de concurs pentru Măndita Paula. Oare aceasta nu înseamnă un adevărat 
conflict de interese pentru functionarii publici, mai ales că doamna verifică legalitatea actelor administrative?" Prin răspunsul 
numărul 57006/06.05.202, pe care vi-l anexez la prezenta, domnul ministru Attila Zoltan Cseke s-a autosesizat cu privire la 
posibilul conflict de interese al domnului Gheorghe Paladea demarat o anchetă în acest sens. Cu ocazia actelor premergătoare 
numirii în functie prin Decizia dumneavoastră a domnului Gheorghe Palade, vi s-a adus la cunoșintă acest demers al Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici? Dacă DA, cum justificati numirea, totuși, a acestei persoane asupra căreia planează 
suspiciuni de încălcare a legii. Dacă NU, ce măsuri veti dispune? 

Vă multumesc! 
Vă solicit răspuns în scris.                   Deputat 

Ciprian-Constantin Șerban 
*** 

 

Adresată: doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale  
De către: domnul Dan Șlincu, deputat  
Obiectul interpelării: De ce lăsați viitoarele generații fără pensie și le înghețați veniturile actualilor pensionari    

 

Stimată doamnă ministru,   
Având în vedere recunoașterea oficială din documentele trimise Comisiei Europene și a declarațiilor președintelui PNL 

cu privire la înghețarea pensiilor în plată și creșterea vârstei de pensionare, vă rog să-mi comunicați motivația reală pentru care 
ați ales ca soluție unică pentru echilibrarea sistemului de pensii, condamnarea generațiilor noastre și ale copiilor noștri la 
muncă pe viață, precum și un nivel de trai redus pentru pensionarii din prezent.  

Dacă marea reformă a domeniului muncii înseamnă să contribui o viață la fondul de pensii și să nu mai apuci nicio zi de 
pensie, așa cum v-ați angajat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, atunci românii trebuie să își găsească alte soluții 
pentru a supraviețui atunci când îmbătrânesc, dar în niciun caz să plătească statului contribuții, iar acesta să nu fie în stare să le 
asigure un trai decent în ultima parte a vieții.  
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Doamnă ministru, în momentul în care ați decis creșterea vârstei de pensionare la nivelul speranței de viață a românilor, 
dar și abrogarea legii inițiată de PSD pentru creșterea în etape a punctului de pensie, ați consultat statisticile Eurostat, conform 
cărora speranța de viață în România este de 72 de ani la bărbați și de 79 de ani la femei?  

Ați luat în calcul că dacă se mărește vârsta de pensionare, românii vor ieși prea târziu la pensie pentru a mai putea 
beneficia de acesta, iar ca să obțină de la stat suma egală cu contribuția sa de-a lungul vieții, fiecare român ar trebui să trăiască 
94 de ani, adică mult peste realitatea din prezent? 

Doamnă ministru, în momentul în care ați decis înghețarea pensiilor până la finalul lui 2022, când ați anunțat că 
propuneți o nouă lege a sistemului de pensii, ați luat în considerare că de la începutul anului 2021 prețul utilităților a crescut cu 
17%, combustibili s-au scumpit cu peste 9% iar prețul alimentelor de bază a crescut cu peste 14%, sub propaganda falsă a 
creșterii economice.  

Având în vedere aspectele prezentate, vă rog să-mi transmiteți succint, care este în concret reforma de care tot spuneți 
atât dumneavoastră cât și premierul Cîțu?   

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 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Despre trecutul și viitorul pescuitului în România 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
„Puterea de producție a apelor Dunărei, cu bălțile, gârlele și lagunele ei, se manifestă aci în prima linie prin producția de 

pește. Condițiunile naturale pentru producțiunea peștelui sunt în adevăr aici unice în Europa, și numai prin nepriceperea și 
rapacitatea omului, care - în loc să respecte și să se acomodeze la cerințele naturii - se dedă la vandalisme, face câteodată ca 
acest izvor natural de bogăție să nu dea roadele la care suntem în drept să ne așteptăm". Acestea erau vorbele profetice și pline 
de adevăr ale savantului Grigore Antipa, rostite acum exact 100 de ani, la 1921, la apariția lucrării sale "Dunărea și problemele 
ei". 

România intra, pe atunci, în perioada modernă a pescăriei odată cu promulgarea legii asupra pescuitului la 7 octombrie 
1896, inițiată de Grigore Antipa. Încă de la înființarea Direcției Generale a Pescăriilor, în același an,      s-a construit o bază 
materială de excepție, care a ajutat mult la dezvoltarea acestui domeniu strategic. Astfel, în 1920, Direcția Pescăriilor Statului 
deținea o bază materială impresionantă: 98 de clădiri cu terenuri, 107 ghețării, 153 de bărci, 8 șalupe cu motor, 4 vapoare, 11 
șlepuri și o dragă. Însă venirea regimului comunist și apoi a democrației prost înțelese de după '89, a distrus tot ce gândise și 
construise marele nostru savant. 

Iar situația dezastruoasă în care ne aflăm acum se ilustrează cel mai bine prin niște simple cifre: capturile comerciale de 
crap, raportate în medie/an între 1920-1924 în Delta Dunării au fost de 1849 tone/an iar între  2003-2020 au fost de doar 132 
tone/an. Asta înseamnă de 14 ori mai puțin crap prins într-o perioadă de 4 ori mai îndelungată. De asemenea, capturile de 
știucă, raportate în aceleași perioade de timp în Delta Dunării, au fost de 1816 tone/an, comparativ cu doar 98 tone/an. De 
peste 18 ori mai puțin în vremurile noastre... 

Toată această scădere a pescuitului comercial este uriașă, în pofida faptului că vorbim de o creștere exponențială a 
eficacității în acest domeniu în ultima sută de ani, prin dezvoltarea de noi materiale și unelte de pescuit, o mobilitate crescută a 
pescarilor și tehnici moderne de detecție a exemplarelor. 

 Doamnelor și domnilor deputați, gândiți-vă că în ultimii 9 ani, capturile declarate de către pescarii comerciali în 
România au fost sub 50% din cota alocată de stat pentru pescuit. Din punctul nostru de vedere, doar trei factori cumulați pot 
genera această situație: stocurile de pește foarte scăzute, cotele alocate pescuitului supradimensionate și evaziunea fiscală la un 
nivel extrem de ridicat, majoritatea capturilor nefiind declarate. 

Tocmai de aceea, în ultimele luni, alături de colegul meu Alexandru Kocsis, lucrăm la o nouă lege a pescuitului, care să 
elimine cadrul legislativ actual, total ineficient. Fie că vorbim de braconajul excesiv, de protecția mediului dar și a pescarilor 
tradiționali, de înăsprirea pedepselor sau de măsuri de ajutorare a acestui domeniu strategic, totul va fi prevăzut în viitoarea 
lege. Este cât se poate de limpede faptul că stocurile de pești au scăzut dramatic, producându-se un dezechilibru între 
mortalitate și productivitatea naturală. 

Să nu uităm că peștele reprezintă o resursă strategică de hrană pentru România, dar și un important bioindicator al 
calității mediului acvatic confirmând, prin prezența unora dintre specii, ape curate, nepoluate și implicit un mediu de viață 
adecvat traiului uman în cele mai bune condiții.  

Faptul că mortalitatea prin pescuit a crescut, iar productivitatea, prin alterarea habitatelor, a scăzut, ar trebui să ne 
amintească tuturor că resursele pescărești nu sunt infinite. Raportul Curții de Conturi de anul trecut ne spune foarte clar că 
evaziunea fiscală depășește 70% din cuantumul total al efortului de pescuit. Aici trebuie să intervenim noi, legiuitorul, dacă 
vrem să avem o pescărie performantă și un viitor pentru acest domeniu, trebuie să reglementăm toate aceste neajunsuri și să 
restabilim echilibrul natural. 

Vă mulțumesc!                  Deputat 
Bogdan Bola 

*** 
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„Din grijă pentru copii” 
 
Pandemia de Covid a afectat serios viața copiilor, mulți dintre acestia confruntându-se în toată această perioadă cu 

anxietate, anxietate școlară, tulburări de comportament,depresie și izolare.  
Un raport UNICEF aratăcă a crescut numărul copiilor înfometați, abuzați, afectați de anxietate, care trăiesc în sărăcie ori 

sunt forțați să se căsătorească, și, în același timp, a scăzut accesul lor la educație, socializare, sănătate, nutriție și protecție. 
În condițiile în care nu s-au maidus la școală, nu au mai participat la diferite evenimente, iar întâlnirile cu prietenii au 

fost rare, copiii au avut nevoie, poate mai mult ca oricând, de persoane care să le fie aproape, au avut nevoie să se simtă 
înțeleși, ajutați și protejați. 

La începutul acestei săptămâni, Guvernul României a lansat lucrările dedicate Programului Național de Suport destinat 
copiilor în contextual pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii”, primul program de această amploare dedicate 
exclusive bunăstării copiilor din România. 

Scopul acestui Program este să ofere soluții în plan psiho-emoțional, dar și înraport cu riscurile de siguranță online și 
violența domestică.  

Câteva dintre măsurile guvernamentale propuse prin acest Program se referă la: 
-      introducerea tematicii ”managementul emoțiilor și inteligență emoțională” în școli, 
-      formarea profesorilor, 
-      elaborarea unor ghiduri de intervenție adaptate contextului pandemic, 
-      crearea de resurse pe tema siguranței online și domestic pentru a identifica pericolele și semnele diferitelor forme 

de violență și abuz, 
-      planuri aplicate de acțiune pentru raportarea și asistarea cazurilor identificate de abuz și violență împotriva copiilor 
-      crearea unei platforme de resurse online pentru părinți, copii și profesori. 
”Din grijă pentru copii” se ocupă de problemele emoționale ale copiilor, oferă ajutor și soluții.  
Campania de vaccinare continuă și are multe acțiuni dedicate adolescenților, pentru a trece cu bine de pandemia 

COVID-19.  
Din grijă pentru copii, trebuie să luăm cele mai bune decizii acum, sănătatea fizică și emoțională a copiilor și a tinerilor 

trebuie să constituie o prioritate imediată, pentru a nu risca să vorbim despre o întreagă generație traumatizată, pierdută, după 
această pandemie. 

Deputat 
Angelica Fădor 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Stimați colegi, 
Cu regret constat că deși ar trebui să ne concentrăm pe ce putem face pentru ca proiectele de investiții să fie puse în 

aplicare în viitorul apropiat, unii dintre noi am ales să facem jocuri politicianiste, fără să luăm în calcul interesul țării.  
Colegii social democrați anunță că vor depune pe 14 iunie o moțiune de cenzură împotriva Guvernului pentru eșecul în 

elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Este greu de înțeles de ce vorbiți de eșec. Comisia Europeană, prin 
vocea președintelui Ursula von derLeyen, a anunțat următoarele: „Am primit Planul de Redresare și Reziliență al României. 
Acesta include reforme și investiții pentru a sprijini tranziția ecologică și digitală, creșterea inteligentă, sănătatea și reziliența și 
politici pentru următoarea generație. #NexGenerationEU va contribui la construirea unui viitor mai ecologic și mai durabil în 
România.” Așa că nu putem vorbi despre un eșec. Planul Național de Redresare și Reziliență, prin inițiativele propuse, atinge 
toate cele 7 sectoare emblematice ale politicilor UE 

În următoarea perioadă, Comisia Europeană va evalua Planul României în baza celor 11 criterii stabilite de Regulament. 
Așa că nu înțeleg de ce unii dintre voi alegeți să acționați politicianist, pentru că asta va arăta că nu putem fi de acord că țara 
noastră are nevoie de aceste fonduri pentru a face investiții, pentru a dezvolta. 

Cred că ne dorim cu toții asta, pentru că de asta am ales să ne prezentăm în fața cetățenilor să le cerem votul: pentru că 
avem soluții, pentru că vrem să dezvoltăm. 

În anii următori, în țară vor intra aproape 80 de miliarde de euro (aproximativ 50 miliarde din fonduri europene clasice 
și aproape 30 miliarde prin PNRR). Guvernul condus de prim – ministrul PNL Florin Cîțu a demarat deja cel mai amplu 
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program de investiții din istoria României. Cum putem discuta despre austeritate când în economie intră bani, când veniturile 
cresc, când economia a avut în ultimele două trimestre cea mai mare creștere din Uniunea Europeană? 

Nu putem vorbi despre austeritate! Așa că manipulările nu ar trebui să fie în codul unora de conduită sau în planul de 
acțiune. Stimați colegi, haideți să dăm dovadă de responsabilitate și să arătăm că suntem politicieni, nu politruci. 

Vă mulțumesc!     
Deputat 

Dumitru Rujan 
*** 

 

Măsuri de sprijin pentru sectorul vitivinicol din România 
 

Producătorii din sectorul vitivinicol beneficiază de un sprijin consistent din partea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, fiind cunoscut faptul că aceștia se confruntă cu dificultăți financiare ca urmare a instituirii de către 
autorități a unor măsuri  de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul țării noastre. Știm cu toții că situaţia din 
acest domeniu este mai mult decât îngrijorătoare, iar interesul nostru este acela de a veni în ajutorul fermierilor, astfel încât să 
reușim să redresăm economic sectorul vitivinicol. 

Astfel, în ședința de Guvern de săptămâna trecută a fost adoptată o Hotărâre de de Guvern referitoare la stabilirea 
modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 
2019-2023. Adoptarea acestui act normativ era mai mult decât necesară, dacă avem în vedere greutățile pe care le-a întâmpinat 
în ultimii ani întreaga industrie vinicolă din România ca urmare a schimbărilor climatice, la care s-a suprapus, din păcate, și 
criza sanitară, care a găsit piața vinului cu stocuri mari de vin, în condițiile unor recolte record din anul 2018. 

Concret, prin această nouă Hotărâre de Guvern se stabilește cadrul juridic de instituire a trei măsuri temporare pentru 
exercițiul financiar 2021 și anume: distilarea vinului în situații de criză, ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză și 
recoltarea înainte de coacere.  

Considerăm că prin implementarea acestor noi măsuri vom contribui la reducerea stocurilor de vin în exces pe piața 
națională, la reducerea producției de struguri și vom crea și posibilitatea acordării unui ajutor pentru depozitarea unei părți din 
cantitățile de vin care nu sunt comercializate. Trebuie menționat, totodată, că aceste măsuri temporare se finanțează din Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 - 2023 și se 
încadrează în cuantumul total alocat României de 45,844 milioane euro pentru acest an. 

Este vital să accelerăm gradul de absorbție a fondurilor europene nerambursabile pentru că trebuie să pregătim 
viticultura românească la noile condiții climatice, dar și la noile cerințe concurențiale de pe piața mondială a vinului. Am 
certitudinea că actualul Guvern și ministrul agriculturii știu ce au de făcut în acest domeniu, că au o viziune coerentă de 
dezvoltare a sectorului vitivinicol și că vom reuși, astfel, să reducem din presiunea financiară care apasă pe umerii 
viticultorilor! 

Deputat 
Alexandru Popa 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi 
M-am născut în cea mai săracă zonă a României, în județul Vaslui. Am profesat în Galați, o  zonă bogată în urmă cu 20-

30 de ani prin prisma combinatului siderurgic, a șantierului naval ori a zecilor de fabrici. Din păcate, forța economică s-a stins 
iar nivelul de viață s-a degradat și aici extrem de mult. 

Sunt zone sărace nu pentru că oamenii nu ar dori să muncească, ci pentru că nu au ce să muncească iar puținele slujbe 
sunt prost plătite. Este și motivul pentru care, pentru a supraviețui, mulți au plecat să caute de lucru în Italia, Spania, Germania 
sau Anglia. Mai nou, pentru că Bucureștiul, Iașiul sau unele orașe din Transilvania oferă condiții decente de muncă, îi regăsim 
aici.  

Stimați colegi   
Planul Național de Redresare și Reziliență oferă o imensă oportunitate de dezvoltare, dar poate fi și o armă cu două 

tăișuri. În afara marilor proiecte ce vizează domenii generale, cum ar fi cel de cloud guvernamental, reforme fiscale ori 
reforma sistemului de pensii, există și domenii unde beneficiari vor fi câteva comunități locale. Este vorba de conectarea a 
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100.000 de gospodării la apă și canalizare, programul de locuințe sociale și pentru tineret ori dotarea a 3.000 de cabinete ale 
medicilor de familie, pentru a da câteva exemple.  

Nu știu care sunt criteriile de eligibilitate și nu cred că au fost deja stabilite. Tocmai de aceea, solicit ca prioritare în 
astfel de proiecte să fie zonele defavorizate. În caz contrar, vom adânci și mai mult diferența dintre regiunile care au început să 
se dezvolte și cele care regresează. Vom încuraja două fenomene îngrijorătoare, vizibile de ani de zile: migrarea forței de 
muncă, respectiv depopularea, la care se adaugă o cumplită scădere a natalității. Pentru că viitorul, în zonele sărace ale 
României, se vede într-un singur fel: sumbru!  

Ține de noi să dovedim că ne pasă și că vrem să dezvoltăm și regiunile lăsate în urmă. 
Mulțumesc!  

Deputat 
Atanasiu Onuț Valeriu 

*** 
Eroii pandemiei nu trebuie uitați 

Stimaţi colegi, 
Mă adresez astăzi dumneavoastră pentru a vă atrage atenția asupra situației personalului medical și auxiliar care a fost 

angajat anul trecut, în baza Legii 55/2020, fără concurs, pe posturile vacante din instituții sanitare publice (spitale, servicii 
județene de ambulanță, Direcții de Sănătate Publică) în perioada stării de alertă.  

Ne referim la  oameni calificați care, într-o situație de criză, în care sistemul sanitar era sufocat de cazuri de Covid, în 
care nu se știau multe despre riscurile epidemiologice și mai apăreau și cazuri în care, de teama virusului,  membri ai 
personalului din spitale și DSP-uri demisiona, au venit să lupte cu boala care a luat atât de multe vieți în ultimul an. Ei au fost 
printre cei care și-au asumat  riscuri, lucrând zi de zi în secțiile ATI, în cele COVID, în          DSP-uri, în serviciile județene de 
ambulanță. Contractele de muncă ale acestor oameni sunt, însă, pe o perioadă determinată. În 30 de zile de la încetarea stării de 
alertă, ele vor expira. Și nu vor fi afectați doar acești angajați, ci și pacienții și întregul sistem sanitar.  

Este binecunoscut că, în momentul izbucnirii pandemiei, în martie 2020, Direcțiile de Sănătate Publică erau  nepregătite 
pentru gestionarea acesteia, ca urmare a faptului că, de-a lungul timpului, au fost neglijate, nu au fost adoptate măsuri eficiente 
pentru dezvoltarea lor, ajungându-se la subfinanțarea acestor instituții  și existența de personal insuficient. De asemenea, este 
știut că, și în prezent, cu tot cu acești oameni, sistemul sanitar este subdimensionat, iar Direcțiile de Sănătate Publică au nevoie 
de personal specializat. 

În acest context, cred cu tărie că este absolut necesar ca acești oameni să fie menținuți în sistemul sanitar. Deși  nu au 
fost angajați în urma unui concurs pe post,  ei  și-au dovedit într-o perioadă dificilă competența și disponibilitatea de a se 
implica. Iar, din păcate,  unii dintre cei care au fost angajați ai Direcțiilor de Sănătate Publică au decedat după ce au fost 
infectați cu virusul Covid 19 la locul de muncă. Pentru cei rămași, în semn de mulțumire pentru activitatea lor ireproșabilă din 
timpul pandemiei de Covid 19, trebuie identificată o soluție, prin care contractele de muncă să fie pe o  perioadă 
nedeterminată.  

Chiar dacă situația epidemiologică s-a îmbunătățit, este necesar să existe o viziune pe termen lung și să fie adoptate 
măsuri corespunzătoare pentru activitatea  Direcțiilor de Sănătate Publică, astfel încât acestea să fie pregătite pentru viitoare 
situații dificile. Nu este normal  acum, când greul a trecut, să fie lăsați acești oameni să plece din sistem, mai ales că sunt 
oameni care au demonstrat dăruirea lor și si-au asumat riscuri, care zi și noapte au stat la căpătâiul bolnavilor și i-au îngrijit, 
chiar dacă aceasta a însemnat să fie departe de propriile lor familii. Nu de puține ori, în spațiul public s-a vorbit despre ei ca 
fiind niște eroi ai acestor vremuri.  

De aici, de la tribuna Camerei Deputaților, fac un apel în acest sens către Ministerul Sănătății și mă bazez pe sprijinul 
dumneavoastră, al tuturor deputaților, indiferent de partidul din care faceți parte. Sunt convinsă că veți evalua corespunzător 
situația și veți susține acest demers.  

Vă mulţumesc!         Deputat 
Rodica-Luminița Barcari 

*** 
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Reușita PNRR va crește calitatea vieții românilor 
 

Prezentarea oficială în plenul Parlamentului României a Planului Național de Redresare și Reziliență de către premierul 
liberal Florin Cîțu reprezintă un pas extrem de important în implementarea acestui obiectiv fundamental pentru dezvoltarea 
țării noastre în următorii ani.     

PNRR este un document programatic care detaliază modul în care solidaritatea statelor europene contribuie la susținerea 
și dezvoltarea țării noastre, ca răspuns la dificultățile prin care au trecut economiile tuturor statelor componente în ultimul an și 
jumătate de pandemie.  

Acest plan de investiții va fi în măsură să stopeze cea mai mare criză economică europeană din ultimul secol, iar 
România va beneficia de sume considerabile atât pentru investiții, destinate în mod direct pentru redresare și reziliență, cât și 
pentru realizarea unor reforme absolut necesare în anumite domenii. 

Sunt convinsă că instituțiile statului român care vor contribui la implementarea PNRR vor conlucra exemplar în ceea ce 
înseamnă îndeplinirea criteriului de finalizare a investițiilor derulate prin program până în anul 2026. Nu ne permitem să 
pierdem niciun euro din suma ce ne revine, astfel încât toate proiectele trebuie încheiate în termenul prevăzut, pentru a nu 
risipi aceste oportunități și facilități de finanțare.  

Sunt câteva componente de care țara noastră are mare nevoie și care au fost incluse în Planul Național de Redresare și 
Reziliență, respectiv reducerea gradului de poluare și dinamizarea digitalizării, capitole la care avem anumite întârzieri. 
Prioritizarea în cadrul documentului a componentei verzi și a digitalizării ne va permite să realizăm investiții consistente în noi 
tehnologii digitale și în reducerea poluării de toate tipurile, astfel încât să îndeplinim condițiile clare impuse de Comisia 
Europeană prin acest program, respectiv 37% pentru tranziţia spre o economie „verde” şi 20% pentru digitalizare.  

În paralel, PNRR va accelera reformele îndelung amânate în România, unele necesare și așteptate de 30 de ani, astfel 
încât prin investiții majore să putem trece la un alt stadiu de dezvoltare generală și, implicit, la creșterea bunăstării românilor. 
Prin acest program, țara noastră va atrage 29,2 miliarde de euro în șase ani, fapt ce va genera atât stabilizarea economică, cât și  
dezvoltarea pe toate palierele unde suntem deficitari.  

Sunt încrezătoare că Guvernul Florin Cîțu va păstra cursul ascendent și asumat în fața Comisiei Europene  în ceea ce 
privește menținerea în parametri stabiliți a strategiei fiscal-bugetare, eliminarea risipei banului public și reformarea 
companiilor de stat. 

Cuvintele de ordine în implementarea PNRR trebuie să fie performanța, predictibilitatea, eficiența, stabilitatea și 
reforma, astfel încât reușita acestui program să conducă la dezvoltarea tuturor regiunilor țării și la îmbunătățirea vieții 
cetățenilor. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
PNRR - șansa românilor la o viață mai bună 

 Domnule președinte / Stimați colegi,  
 În această săptămână, Guvernul României a trimis la Bruxelles Planul Național de Redresare și Reziliență, un 

document la care am colaborat, în prima fază, alături de colegii mei din Ministerul Fondurilor Europene.  
 Știu cât de mult s-a lucrat la acestproiect, un mechanism unic conceput de Uniunea Europeană pentru redresarea țărilor 

europene post-pandemie. Se vorbește de acest plan ca de un nou Plan Marshall pentru Europa și dacă ne gândim la proiectele 
prevăzute, la miliardele de euro pe care le avem la dispoziție pentru dezvoltare, comparație nu estenepotrivită. Dimpotrivă. 
Acest Plan, în care avem la dispoziție circa 30 de miliarde de euro, bani care merg în cea mai mare parte spre investiții, ne vor 
ajuta să reducem decalajele de dezvoltare față de celelalte țări europene.  

 PNRR înseamnă investiții în infrastructură, educație, sănătate și o viață mai bună pentru toți românii. Astfel, pentru 
proiectele de infrastructură de transport – rutier, feroviar și maritim – sunt alocate 7,6 miliarde de euro, educația beneficiază de 
3,6 miliarde de euro, fondul pentru spitale de 2,4 miliarde de euro, managementul apei – circa 2 miliarde euro, împăduriri – 1,3 
miliarde euro, managementul deșeurilor -1,1 miliarde euro, energie regenerabilă – rețele de gaze și hidrogen – 1,6 miliarde de 
euro, cloud guvernamental, digitalizarea administrației publice – 2 miliarde de euro,  fondul local pentru tranziție verde și 
digitală – 2,1 miliarde euro. 

Investițiile reprezintă miza acestui plan și miza guvernărilor liberale. De ce subliniez investiții? Pentru că știu că stimații 
colegi din PSD au alergie la investiții și le ocolesc cu succes de fiecare dată când se află la guvernare.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.18 - 2021  
Săptămâna 2 – 4 iunie 2021  

 

 

67 
 

Datele oficiale ne arată că la sfârșitul anului 2017 cheltuielile de personal ale statului erau de 8,3% din PIB, iar cele de 
capital, reprezentând investițiile publice făcute de stat, erau de doar 2,3% din PIB. În 2018, în guvernul Dăncilă, cheltuielile de 
personal au avansat la 9,1% din PIB, iar investițiile la numai 2,5% din PIB, iar în  2019 avem un 6,6% din PIB ocupat de 
cheltuielile cu angajații statului şi un anemic 1,2% ocupat de investițiile publice. Aceasta este importanța pe care o acordă PSD 
investițiilor și consider că criticile reprezentanților PSD la adresa PNRR sunt legate tocmai de faptul că PSD nu crede că 
investițiile sunt șansa noastră de dezvoltare.  

Noi, liberalii, suntem adepții principiului că economia poate crește doar prin investiții. Prin urmare, anul trecut am 
alocat 53 de miliarde de lei pentru investiții (circa 5,1% din PIB), iar pentru anul acesta avem o creștere de 8 miliarde a 
investițiilor, comparativ cu anul trecut, până la suma de circa 61 de miliarde de lei, echivalentul a 5,5% din PIB.  

Credem în investiții și de aceea alocăm în fiecare an mai mulți bani pentru acest sector și cheltuim cei mai mulți bani 
din PNRR tot pentru investiții. Iar aceste investiții, îi asigur pe colegii noștri din opoziție, nu au culoare politică, vor merge în 
toate regiunile, în toate județele, pentru că noi chiar credem că proiectele de investiții din PNRR și celelalte investiții pe care le 
avem stabilite prin buget vor oferi tuturor românilor șansa unei vieți mai bune, aici, în România. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Călin Bota 
*** 

Salvarea sectorului piscicol 
Domnule președinte de ședință / Stimați colegi, 
Trebuie conștientizată importanța pescuitului și a pisciculturii pentru mijloacele de trai ale oamenilor, în special pentru 

milioanele de familii care aparțin unor comunități dintre cele mai sărace din lume. 
La nivel internațional, cazul cormoranilor a fost discutat încă din 1994, la reuniunea Comitetului științific al convenției 

de la Bonn când a fost făcută recomandarea de a se elabora un plan de administrare a efectivelor de cormorani. 
Producătorii români au solicitat de mulți ani realizarea unui echilibru  între obiectivele de dezvoltare durabilă a 

acvacvulturiiromâneştişi cele care privesc protecţia cormoranilor. 
S-a demonstrat că în multe state membre ale Uniunii Europene cormoranii au provocat daune permanente vegetației din 

anumite zone geografice. 
Pentru a se ilustra problema efectivelor piscicole din apele de coastă și interioare, s-a evidențiat faptul că, în condițiile 

unui consum zilnic de 400-600 g de pește, aceste păsări fac să dispară anual peste 300 000 de tone de pește din apele europene. 
În multe state membre, cantitatea de pește consumată de cormorani este de mai multe ori mai mare decât producția obținută de 
pescuitul profesionist din apele interioare și din crescătoriile de pește de consum.  

Deosebit de grave sunt pierderile la speciile de pești amenințate cu dispariția. Industria pescuitului are de suferit nu 
numai prin reducerea oportunităților de a prinde pește, ci și prin pagubele directe provocate prin distrugerea plaselor. 

Deși în țara noastră au fost utilizate o serie de motode alternative pentru protejarea producției din piscicultură precum 
plase, tunuri cu gaze sau radiofrecvențe, laser, însă cormoranii s-au adaptat, astfel încât aceste metode s-au dovedit ineficiente. 

Această specie de pasăre, ca toate celelalte specii sălbatice, de regulă, se bucură de o protecție cvasi-absolută, astfel 
încât este interzisă capturarea sau uciderea intenționată, deteriorarea sau distrugerea intenționată a cuiburilor și ouălor, precum 
și perturbarea păsărilor în special în perioada de reproducere. 

Potrivit Directivei privind conservarea păsărilor sălbatice, statele membre pot aplica derogări de la aceste măsuri de 
protecție stricte „pentru a preveni daune considerabile asupra recoltelor, a șeptelului, a pădurilor, a pescăriilor și a 
apelor” sau „pentru protecția florei și a faunei”, dacă nu există altă soluție satisfăcătoare.   

Anul trecut, cu membrii Comisiei pentru agricultură am modificat Legea nr. 407/2006 – a vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic, prin excluderea cormoranului mare din anexa nr. 2 și includerea acestei specii în anexa nr. 1, la care 
vânătoarea este permisă între 1 septembrie și 28 februarie. 

Obiectivul nu este reglementarea populației de cormorani ca scop în sine, ci realizarea unui echilibru între obiectivele 
diferite, dar perfect legitime, în sensul unei utilizări durabile a efectivelor piscicole, protecția păsărilor și conservarea unei 
faune variate de pești și păsări, pe de-o parte, și respectarea intereselor legitime ale pescarilor și proprietarilor de iazuri 
piscicole pentru o utilizare economică a efectivelor de pești, pe de altă parte. 

Vă mulțumesc!      Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
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"Din grijă pentru copii" este primul program care vine cu adevărat în sprijinul copiilor! 
 
Bunăstarea copiilor nu este un dat. Fiecare dintre noi are obligația să apere acest drept al copiilor, mai ales în această 

perioadă când cei mai afectați au fost – copiii. Ultimul an nu a fost doar unul în care ne-am luptat cu efectele pandemiei, am 
încercat să salvăm firme de la faliment sau să sprijinim crearea de noi locuri de muncă, a fost și anul în care copiii s-au 
confruntat cu foarte multe riscuri. Un studiu dat publicității de Salvaţi Copiii arată că efectele asupra copiilor au fost mult mai 
grave decât se presupunea: este vorba de anxietate, tulburări de comportament, depresie, tulburări somn etc. 

Acestor copii li s-a schimbat viața complet în ultimul an. Nu au mai mers la școală. Nu s-au văzut cu profesorii și 
colegii. Au fost supuși unor presiuni suplimentare în familiile lor, fiind, de cele mai multe ori martori sau direct implicați în 
certuri sau conflicte dintre părinți. 

Susțin Programul lansat de Guvern "Din grijă pentru copii", care va fi structurat pe două arii de intervenţie: 
inteligenţăemoţională-managementul emoţiilorşisiguranţa copiilor. 

Sunt de părere că ajutorarea copiilor afectați de pandemia Covid-19 trebuie să vină în primul rând de la școală. 
Propunerea de a introduce la orele de dirigenție tematici precum „managementul emoţiilorşiinteligenţăemoţional” este una 
bine-venită. Adevărul este că nu putem lăsa întreaga povară pe umerii părinților sau ai consilierilor școlari, care, oricum sunt 
foarte puțini. În acest sens, va trebui pus un mare accent pe programe de formare pentru profesori. Vor trebui redactate și 
distribuite ghiduri de intervenție, vor trebui implementate programe de facilitare a accesului copiilor la terapii psihologice şi 
psihoterapeutice. Un punct foarte important și accesibil va fi crearea de resurse pe tema siguranţei online şi a celei domestice 
pentru a identifica pericolele şi semnele diferitelor forme de violenţăşi abuz – poate chiar un site web sau o aplicație pe care să 
o folosească ușor elevii, părinții și profesorii. 

În același timp, consider că și autoritățile locale vor avea un rol esențial în rezolvarea acestor probleme. Ele sunt cele 
care știu câți copii au părinții plecați la muncă în străinătate, câți copii au probleme acasă, din ce familii provin și cum pot fi 
ajutați. Tot autoritățile locale vor avea și resurse financiare prin PNRR și vor putea dezvolta programe utile copiilor și școlii.  

 

Deputat 
Christine Thellmann 

*** 
Dovezile unei bune guvernări 

Dragi colegi,  
Supuși constant criticilor nefondate, acuzațiilor făcute exclusiv în temeiul obiectivelor politice, coaliția de guvernare a 

avut de luat decizii dificile, decizii care să le redea cetățenilor români speranța că situația curentă nu este definitivă. Nu doar eu 
consider că putem afirma în momentul de față că am implementat o strategie de combatere a crizei sanitare eficientă, ci putem 
face acest lucru dacă analizăm lucruri concrete: scăderea ratei de incidență, testarea cu succes a certificatului verde european în 
România, precum și finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență.  

În ultimele săptămâni am avut o incidență cumulată a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 de sub 1,5 la mie, cu 
aproximativ 250 de cazuri noi pe zi. Realitatea epidemiologică a făcut posibilă adoptarea treptată a măsurilor de relaxare 
promise cetățenilor. Școlile s-au redeschis, evenimentele private vor fi din nou posibile, alături de competiții sportive și 
adunări culturale. Societatea își revine, păstrând însă sănătatea românilor pe primul plan, întrucât, cea mai mare este scăderea 
presiunii asupra secțiilor ATI. Personalul medical a trecut printr-un an inuman, fiind suprasolicitați de ritmul accelarat pe care 
l-a avut pandemia. Vaccinarea a constituit modul nostru, al cetățenilor, de a le mulțumi pentru eforturile depuse. 

În prezent, avem indicatorii unei imunități colective. Maratonul vaccinării a făcut posibilă atingerea cifrei de aproape 
4,3 milioane de persoane imunizate cu cel puțin o doză. În urma aprobării recente a Agenției Europene a Medicamentului 
pentru folosirea serului BioNTech-Pfizer la copiii cu vârste cuprinse între 12-15 ani, scopul unei normalități complete devine, 
astfel, fezabil.  

Și sectorul turismului și al ospitalității, greu încercat de criza economică, va avea mijloacele necesare pentru a se 
recupera, Uniunea Europeană oferind un imbold suplimentar prin formarea cadrului legal necesar Certificatului Verde de 
Vaccinare. Acesta a fost testat cu succes în cursul săptămânii trecute în România. Începând cu luna iulie, libera circulație atât 
între granițele UE, cât și ale spațiului Schengen va fi considerabil îmbunătățită. Persoanele vaccinate, care au trecut prin boală 
sau care au un test negativ vor putea circula fără emoții cu ajutorul pașaportului COVID. 

În final, instrumentul care va asigura durabilitatea perioadei optimiste prin care trece România este Planul Național de 
Redresare și Reziliență, trimis la Bruxelles pentru aprobare. Executivul României și-a luat angajamentul față de Comisia 
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Europeană nu numai de a repara practicile corupte care au fost promovate în trecut la nivelul guvernării, dar și de a 
implementa reforme durabile. Este vorba mai exact de 29,2 miliarde de euro care vor fi accesați de țara noastră până în 2023. 
Proiectele finanțate trebuie finalizate până în 2026. Conform actualei variante a PNRR, rețeaua de transporturi ar putea 
beneficia de 7,6 miliarde de euro, reformele fiscale și ale sistemului de pensii de 682 milioane de euro, iar împădurirea și 
protejarea biodiversității de 1,3 miliarde de euro.  

Cifrele ne indică consolidarea unui progres real. Datorită eforturilor depuse, până în 2026 vom putea avea o Românie 
educată, reformată, normală!  

Vă mulţumesc!         Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

România inaugurează Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență 
 

Domnule președinte de ședință / Stimați colegi, 
Statutul României pe scena internațională se consolidează pe zi ce trece. De la debutul pandemiei, România a organizat 

summit-ul București 9, având onoarea de a-l avea ca participant pe președintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden, și o 
importantă trilaterală de securitate cu Polonia și Turcia, la care au fost invitate Georgia și Ucraina. De asemenea, țara noastră 
este gazda unor importante exerciții militare NATO și SUA, precum sunt Defender Europe 21 și Steadfast 21.  

În plus, pe 31 mai 2021, Ministrul afacerilor externe, domnul Bogdan Aurescu, a inaugurat sediul Centrului Euro-
Atlantic pentru Reziliență (E-ARC), eveniment la care au participat președintele Klaus Iohannis, premierul Florin Cîțu, 
secretarul general adjunct NATO – Mircea Geoană și vicepreședintele Comisiei Europene MarošŠefčovič. Centrul E-ARC, 
condus de diplomatul de carieră Adrian – Cristian Bratu, va elabora strategii de răspuns și contracarare a riscurilor și 
amenințărilor pentru securitatea națională. 

Centrul este gândit să funcționeze ca un hub de expertiză în domeniul rezilienței, care poate fi folosit inclusiv în 
sprijinul statelor membre NATO și UE, respectiv al celor partenere. De asemenea, E-ARC va colabora cu sectorul privat, 
mediul academic, instituții de cercetare internaționale și societatea civilă pentru a facilita dezvoltarea unei abordări privind 
reziliența la nivelul societății. E-ARC va asigura o platformă pentru discuții strategice, instruire și exerciții, dezvoltare de 
concepte, precum și furnizarea de lecții învățate și va permite dezvoltarea de diferite programe și inițiative în domeniul 
rezilienței pe următorii trei piloni: 

1. Combaterea/reducerea riscurilor prin anticipare și adaptare; 
2. Dezvoltarea de instrumente analitice și bune practici; 
3. Cooperare practică în domeniul educației, instruirii și exerciții comune. 
Doamnelor și domnilor deputați, 
În perioada imediat următoare, în cadrul E-ARC vor funcționa o serie de grupuri de lucru complexe care se vor 

concentra pe următoarele teme: reziliența societală; reziliența în domeniul tehnologiilor emergente și disruptive; reziliența 
sistemelor de comunicații și a noilor ecosisteme tehnologice; reziliența la crize și urgențe complexe; reziliența asigurării 
continuității guvernării și a serviciilor esențiale; reziliența infrastructurii de transporturi; reziliența statelor din vecinătatea 
NATO și UE la influențele antioccidentale ale actorilor statali și non-statali.  

Pentru înființarea și operaționalizarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență a fost constituit un grup de lucru inter-
instituțional coordonat de MAE, cu participarea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului 
Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Secretariatului General al Guvernului și Serviciului de 
Telecomunicații Speciale. Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență este un organ de specialitate al administrației publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea MAE, fiind creat prin OUG nr. 212/2020. Organizarea și funcționarea 
Centrului sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/19.05.2021. 

Sub administrația Partidului Național Liberal, România dovedește constant că este un partener serios și preocupat de 
îndeplinire a angajamentelor asumate, precum și de dezvoltare a alianțelor la care este parte.  

Apărarea libertății, drepturilor fundamentale ale omului și a statului de drept reprezintă pilonii după care se ghidează 
politica noastră externă. Noi, liberalii, garantăm că nu ne vom abate niciun moment de la susținerea acestor valori esențiale 
pentru o țară democratică. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin Roman 
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Născut într-un an cu semnificație istorică, Ion C. Brătianu a scris istorie 
 

Născut în data de 2 iunie 1821, Ion C. Brătianu va fi rânduit să făurească un capitol important de istorie, rămânând în 
conștiința generației care-i va urma ca puternică  personalitatea politică de numele căreia se leagă modernizarea țării. S-a 
născut în anul Revoluției lui Tudor Vladimirescu, semnul revoluției fiind cel care marchează viața politică a lui Brătianu, un 
nume al cărui puternic ecou se va face auzit și respectat peste veacuri. Un alt an zbuciumat al istoriei - și vorbim aici despre 
Revoluția din 1848 – îl găsește pe Brătianu gata să se implice, fiind cunoscut și recunoscut pentru curajul și destoinicia cu care 
a slujit interesele mișcării revoluționare. După ce oștirea otomană a pătruns în București, Brătianu avea să cunoască o lungă 
perioadă gustul amar al exilului, fiind obligat să trăiască aproape un deceniu departe de țară. Distanța de granițele patriei nu 
avea să însemne pentru el îndepărtarea de idealuri, resemnarea sau înstrăinarea. De altfel, în 1857, întors în Țara Românească, 
Ion C. Brătianu se află printre fruntașii eteriști.  

Ceva mai târziu, în anul 1859, ca membru al Adunării Elective, personalitatea pe care o evocăm astăzi a fost printre 
artizanii alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei și al Țării Românești, act prin care se realiza un prim și 
decisiv pas în făurirea Marii Uniri a românilor care aveau să-și vadă întreagă țara în anul 1918. Susținător al proceselor de 
reformă, Ion C. Brătianu trece în rândul adversarilor domnitorului Alexandru Ioan Cuza odată cu instituirea dictaturii de către 
acesta.  

A continuat să se implice în destinele țării și a contribuit la aducerea principelui Carol I, ca domnitor al României. În 
1876, Brătianu a ajuns prim-ministru al României, funcție pe care a deținut-o, cu scurte întreruperi, timp de 12 ani. Datorită 
profilului său de om politic puternic și autorității pe care o câștigase în urma faptelor sale, avea să fie supranumit Vizirul. 
Pentru că a fost un om care a știut clipă de clipă care este drumul pe care țara trebuie să-l urmeze, Ion C. Brătianu avea să fie 
promotor al unui alt moment important, consemnat în paginile de istorie: anul 1881– instituirea regatului. După cei 12 ani de 
guvernare, a intrat în opoziție. Trei ani mai târziu, Ion C. Brătianu a încetat din viață, lăsând în urmă regrete și în rândul celor 
care nu i-au împărtășit părerile și viziunea politică. Mihail Kogălniceanu, adversar politic al celui care pășise în veșnicie, avea 
să consemneze: Oamenii zilei, mari sau mici, pot fi ingrați cu dânsul, istoria însă, istoria nepărtinitoare, ea care purcede prin 
mintea și inima națiunii întregi, va păstra cu litere de aur amintirea celui care și-a pus numele în fruntea tuturor marilor fapte 
naționale și politice ale renașterii României. Iar Regele Carol avea să spună: Am pierdut pe cel mai bun amic ce aveam! 

Ion C. Brătianu a lăsat țării, pe lângă actele și faptele sale, așezate la temelia României Moderne, și o generație de 
oameni politici marcanți, care vor duce mai departe, cu demnitate numele Brătianu. Un nume care obligă la onoare și dedicare 
totală față de patrie.  

 Lucrările istorice care fac referire la perioada pe care Ion C. Brătianu și-a pus puternica amprentă sau care vorbesc 
direct despre omul politic admirat, temut și respectat chiar și de adversarii săi politici, consemnează, de bună seamă, și datele 
drumului politic parcurs de personalitatea de care este și va fi legat, peste timp, Partidul Național Liberal. Aceste date 
biografice pot fi consultate de toți cei care vor să știe mai multe despre una dintre personalitățile importante ale României 
moderne, om politic marcant despre care, într-un moment întunecat al istoriei noastre, s-a vorbit doar în șoaptă sau nu s-a 
vorbit deloc. Mai cu seamă, tânăra generație trebuie să-i cunoască pe cei care au contribuit la reformarea țării, fără să uităm că 
vorbim, în acest context, despre o epocă în care România, aflată la răscrucea intereselor marilor puteri, își căuta drumul.  

Dar este și o datorie față de noi înșine și față de înaintași să ne cunoaștem istoria și să-i prețuim pe cei care au contribuit 
la construcția țării, cu determinare, viziune și curaj. Portretul lui Ion C. Brătianu, omul a cărui biografie se confundă cu 
constituirea statului național român, nu poate lipsi din galeria personalităților istoriei românești și universale, cuvenindu-i-se 
deplina recunoaștere și un loc de seamă în conștiința națiunii.  

Deputat 
Gabriel Plăiașu 

*** 
 

Ministerul Transporturilor are obligația de a susține realizarea unui nod rutier  
pe Autostrada A2,  în zona municipiului Medgidia 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
De ani buni, municipiul Medgidia se află într-un process continuu de dezvoltare economico-industrială. Din aceste 

investiții uriașe va rezulta o activitate intensă a transportului de mare tonaj.  
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Ca să putem avea o imagine de ansamblu, voi prezenta câteva din investițiile importante din municipiul Medgidia, care 
confirm necesitatea realizării nodului rutier de descărcare a traficului de pe Autostrada A2, la intersecția cu DJ 222, în zona 
municipiului Medgidia:   

 Unul dintre cei mai mari producători de fructoză din Europa va produce amidon natural, fructoză și glucoză, pe o 
suprafață de aproximativ 10 ha, pe malul Canalului Dunăre – Marea Neagră, realizată etapizat, investiție care va depăși 200 de 
milioane de euro.  Noua fabric își propune să utilizeze peste 1.000.000 tone de materii prime pentru a obține produse finite de 
peste 100.000 de mii de tone. La un calcul mathematic simplu, atât pentru transport lmateriilor prime, cât și pentru cel al 
produselor finite, ținândcont de tonajul maxim admis, de 24 de tone pentru transportul acestora, rezultă o medie de peste 
100.000 de curse, atâta provizionare cu materii prime, cât și în ceea ce privește livrarea produselor finite. 

 Fabrica de producție mase plastice se întinde pe o suprafață de 42.000 mp, iarvaloareainvestiției se ridică la 
aproximativ 10 milioane de euro. 

 Fabrica de construcțiimetaliceșipărțicomponente ale acestora se vadesfășura pe o suprafață de 18.861 mp, 
iarinvestițiaeste de peste 3.5 mil euro. 

 Construcția nodului rutier aduce avantaje semnificative și pentru Parcul Industrial Medgidia, care are o suprafață de 
aproximativ 660 ha, zonăîn care diverși investitori sunt interesați să își dezvolte activități.  

Aceste investiții, din municipiul Medgidia, confirm faptul că acest nod rutier este atât de necesar, iar Ministerul 
Transporturilor are obligația de a veni în sprijinul acestor proiecte atât de utile pentru dezvoltarea economic locală.   

Doamnelor și domnilor deputați, 
Pe de altă parte, construirea nodului rutier de descărcare a traficului de pe Autostrada A2, la intersecția cu DJ 222, va 

avea câteva contribuții semnificative, adică un impact pozitiv important, atât asupra calității vieții comunității locale, cât și 
pentru mediu, printre care reținem:  

 Promovarea unui transport eficient, ceva reduce cu 30-40% poluarea atmosferică și fonică 
 Reducerea emisiilor de dioxid de carbon anual 
 reducerea traficului greu și dirijarea acestuia în afara localității 
 mărirea fluenței traficului, a siguranței circulației și reducerea numărului de accidente.  
Realizarea acestui obiectiv de către Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, va ajuta la promovarea dezvoltării 

economice a municipiului Medgidia, a zonelor limitrofe, dar și a întregului județ Constanța. Totodată, construirea unui nod 
rutier este extrem de importantă, întrucât conduce la crearea unui sistem de transport eficient și sigur în favoarea mediului și a 
comunității locale. 

Deputat 
Marian Crușoveanu 

*** 
Mihai Viteazul – “domn al Țării Românești, Ardealului și Moldovei” 

 
În timpul domniei lui Mihai Viteazul, la 27 mai 1600, s-a realizat pentru prima dată unirea politică a celor trei țări 

românești cu un singur conducător. În punctul cel mai înalt al destinului său, Mihai Viteazul se intitula într-un hrisov emis la 
27 mai „Domn al Țării Românești, Ardealului și Moldovei” și își confecționa bine cunoscuta pecete pe care figurează cele 3 
țări române surori. 

Fiind simultan domnitor în Ţara Românească (1593 – 1601), Transilvania (1599 – 1600) şi Moldova (1600), Mihai 
Viteazul a realizat pentru prima dată unirea unui teritoriu, ceea ce noi numim astăzi România, fiind perceput de români ca unul 
dintre cei mai importanţi eroi naţionali. 

Momentul aderării Munteniei la „Liga Sfântă” este cel care conduce la izbucnirea unei revolte antiotomane, soldată cu 
suprimarea creditorilor levantini şi a întregii garnizoane otomane staţionată în Bucureşti. Pe acest fundal, Mihai porneşte o 
ofensivă generală împotriva Înaltei Porţi, atacând cetăţileturceşti de pe ambele părţi ale Dunării. 

Cu o armată de aproximativ 16.000 de ostaşi (sursa: historia.ro), la care se adăugau cei 7.000 de transilvăneni conduşi 
de Albert Kiraly, Mihai Viteazul obţine victoria de la Călugăreni (1595). Contraofensiva otomană îl forţează să se retragă în 
munţi, aşteptând sprijinul lui Sigismund Bathory. Între timp, Ieremia Movilă vine pe tronul Moldovei, domn fidel polonezilor.  

În Transilvania, Sigismund renunţa la tron în favoarea vărului său, Andrei Bathory, și acesta fiind fidel Poloniei. În 
această situaţie, unitatea militară a ţărilor române se diminuează, iar Mihai Viteazul, pus în faţa destrămării coaliţiei 
antiotomane, decide aplicarea „planului dacic”, mai precis, Prima Unire a celor 3 Țări Române. Acesta intră în Transilvania 
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prin pasul Buzău, şi după primele victorii, îşi face intrarea triumfătoare la Alba Iulia în 1599, stabilindu-se acolo. În mai 1600, 
Mihai Viteazul îl alungă de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă, învingându-l la Bacău, şi realizează astfel, prima unire a 
trei principate române. Titulatura folosită de voievod, într-un hrisov, era: „Domn al Munteniei, Ardealului şi a toată ţara 
Moldovei”. 

Pentru consolidarea Unirii, Mihai Viteazul aplică o serie de măsuri: adoptă aceeaşi stemă pentru toate teritoriile, 
construieşte o biserică ortodoxă la Alba Iulia și oferă bisericii ortodoxe aceleași drepturi în Transilvania ca și cele pe care le 
aveau înainte celelalte biserici. 

Deși efemeră, prima unire de facto a celor trei țări medievale românești, realizată de Mihai Viteazul în 1599-1600, a 
făcut ca acest erou să rămână în conștiința românilor ca un simbol al unității naționale. 

Mihai Viteazul a fost ceea ce am putea numi astăzi un european convins deoarece a apărat întreaga creștinătate 
europeană în fața invaziei otomane. Creștinismul nu ar mai fi existat în Europea fără campaniile duse de Mihai Viteazul! 

În semn de apreciere față de activitatea istorică a marelui domnitor, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 137/2020 
iar zilele trecute am avut onoarea de a-l comemora la Cluj-Napoca! 

Nicolae Iorga, a spus despre Mihai Viteazul: De la 1600, „nici un român n-a mai putut gândi unirea fără uriașa lui 
personalitate, fără paloșul sau securea lui ridicată spre cerul dreptății, fără chipul lui de curată și desăvârșită poezie”. 

 

Deputat 
Radu – Marin Moisin 

*** 
 

Declarație politică 
Stimați colegi,  
Unul din subiectele mediatizate în aceste zile, cu girul PSD, este legat de vârsta de pensionare. În mod speculativ, ca o 

trăsătură caracteristică social-democraților, se face uz de teme sensibile pentru crearea unor frici nejustificate în emoția 
colectivă. 

Dragi colegi, noi am spus foarte clar că nu se pune problema ridicării vârstei de pensionare sau a creșterii stagiului 
minim de cotizare pentru pensionare. 

Social-democrații au ajuns să se încurce în propriile minciuni și manipulări, susținând că actualul guvern vrea să crească 
stagiul complet de cotizare pentru femei și bărbați la 35 de ani. Dar exact atât este acum! 

Proiectul care există, și despre care știe toată lumea, permite celor care doresc să muncească și după ce ating vârsta de 
pensionare. Este o OPȚIUNE, și nu o obligație! 

Lucrăm acum la un proiect de reformă al sistemului de pensii, bazată pe echitate și contributivitate. Motivul este că dacă 
nu vom interveni, sistemul va intra în colaps în 10-15 ani.  

De aceea am crescut cotizația către Pilonul II, astfel încât românii să poată beneficia de mai multe surse de bani atunci 
când se vor pensiona. 

Ținând cont de contextul economic, guvernul a majorat pensiile cu procentul maxim posibil pentru bugetul actual, 
puternic afectat de pandemie și criza economică generată de aceasta. Pensionarii au primit pensii majorate cu 14%, inclusiv 
pensiile sociale, care au crescut de la 704 la 800 de lei. Ca valoare absolută este cea mai mare creștere din istoria majorării 
punctului de pensie, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Lumea se apropie de era post-coronavirus. Cât de pregătită este România? 
 
În urmă cu mai bine de un an, când lumea întreagă era paralizată de războiul cu un inamic necunoscut și prioritățile pe 

termen scurt erau salvarea vieților și a economiilor, scriam pentru prima dată despre lumea post-coronavirus. Ideile de atunci s-
au regăsit în cartea Planul pentru România, publicată în plină pandemie, în toamna lui 2020. Chiar și atunci, această nouă etapă 
se întrevedea printr-un parbriz fără prea vizibilitate pe termen lung, pe un drum nou, cu ceață și furtună. Știam un singur lucru 
cert: că va fi altfel. Astăzi, aceeași lume vorbește despre revenirea la normalitate. Întrebarea este: cât de pregătiți suntem? 

După promulgarea legii privind ratificarea deciziei referitoare la resursele proprii ale Uniunii Europene (EURATOM), 
președintele Iohannis a anunțat trecerea într-o nouă etapă a dezvoltării României: “Am depășit împreună o perioadă dificilă, 
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care ne-a demonstrat, o dată în plus, cât de profunde sunt hibele unui stat lipsit de reforme sănătoase și de finanțări consistente 
în domenii esențiale. Planul Național de Redresare și Reziliență este un plan ambițios, pe care îl susțin, dar bucuria finalizării 
lui este doar o bucurie de etapă. Vreau să fim foarte bine pregătiți pentru etapa cea mai importantă, și anume punerea lui în 
aplicare și finalizarea reformelor propuse”. Klaus Iohannis a vorbit despre construcția României post-pandemice, punctând că 
nu este doar un concept abstract, ci o oportunitate istorică.  

Despre PNRR s-a scris și s-a vorbit suficient de mult cât să reținem elementele de bază: în România vor intra multe 
miliarde de euro în anii următori, care nu vor fi cheltuiți doar pe proiecte, ci în primul rând pe reforme - care vor da siguranță 
și stabilitate investițiilor. Președintele a anunțat că vor fi investiții în rețele de școli verzi, eficiente energetic, în spitale 
municipale și județene, în infrastructură, în digitalizarea administrației și în reformarea companiilor de stat. 

Lumea se schimbă. Sub presiunea Uniunii Europene, a solidarității și creativității de care statele membre au dat dovadă, 
suntem parte din schimbare. Am fost nevoiți să ieșim din paradigma clasică „merge și-așa”, să ne învingem teama de 
schimbări majore și să privim reformele îndelung amânate ca pe repere obligatorii pentru viitor. 

Am învățat, după decenii de tranziție grea, că singurul lucru de care de care trebuie sa ne fie frică este însăși frica” (The 
onlythingwehavetofearisfearitself). Acestea sunt cuvintele lui Franklin D. Roosevelt (FDR), președintele SUA care a condus 
țara prin marea criză economică și Al Doilea Război Mondial, rostite în discursul său de inaugurare, de altfel definitoriu pentru 
tot ceea ce a urmat. Clasa politică din România și-a învins teama de reforme. Iar asta înseamnă totul.  

România post-pandemie nu poate să ignore câteva dimensiuni vitale pentru reașezarea economiei pe piloni sănătoși.  
- Digitalizare - cât mai rapidă, în sectorul public și în mediul privat.  
- Investiții masive în infrastructură - un Plan Marshall adaptat la secolul 21.  
- Inovare și creativitate - o mentalitate axată pe ruperi de ritm, vitală pentru a duce România înainte.  
- Preocupare pentru mediu și ecologie - prin investiții verzi și răspuns la apelul european de atingere a neutralității 

climatice până în 2050.  
- Metropolizarea României  
- Infrastructură conectivă - pentru conectarea oamenilor la oportunități, pentru a le permite să circule rapid și fără 

piedici.  
- Consolidarea sectoarelor economice strategice - prin noi înșine în Europa.  
- Încurajarea competitivității în domenii majore - precum turism sau agricultură, care par blocate în alte epoci.  
- Repatrierea românilor din diaspora  - o resursă strategică, dacă reușim să capacităm mentalitatea, ideile, capitalul și 

puterea de muncă a românilor care și-au câștigat pâinea ani la rândul - sau încă și-o câștigă - departe de țară. 
Și în urmă cu un an, când destule voci spuneau că nu vom ieși bine din cea mai grea criză a ultimelor decenii, dar și 

acum, scepticii și cârcotașii primesc cel mai bun răspuns în cuvintele marelui Constantin Brâncuși: "Lucrurile nu sunt greu de 
făcut. Greu este sa te pui în starea de a le face". 

Deputat 
Sebastian Burduja 

*** 
Cum să anunţimoţiune de cenzură pe tema PNRR când abia am depus planul la Bruxelles? 

Este lipsită de logică acţiunea PSD 
 
PSD a anunţat prin vocea lui Marcel Ciolacu depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului Cîţu, demers pe 

care îl consider demagogic şi politicianist. 
Moţiunea PSD nu îşi propune să rezolve problemele economice importante ale ţării, ci este doar un exerciţiu de imagine 

pus în scenă de lideri politici de stânga care nu au de oferit vreo perspectivă electoratului. 
Domnul Ciolacu vine acum şi spune că este necesară moţiunea de cenzură din cauza eşecului Planului Naţional de 

Redresare şiRezilienţă. Gluma liderului social-democrat nu cred că poate fi gustată nici măcar de membrii săi de partid. PNRR 
abia a fost depus la Bruxelles, iar despre un eventual succes sau eşec vom putea vorbi abia peste doi ani, când ar trebui să 
apară primele rezultate ale acestui ambiţios program.  

În pană de idei, PSD depune în grabă o moţiune de cenzură lipsită de sens, pe care probabil că şi parlamentarii social-
democraţii se gândesc serios dacă este cazul să o voteze. 

PSD a fost atâţia ani la guvernare, dar nu a reuşit să ducă la bun sfârşit nici un proiect de anvergură. Marcel Ciolacu uită 
că partidul său nu a finalizat nici măcar studiile de fezabilitate pentru marile proiecte de infrastructură ale ţării, astfel încât 
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acum, la startul PNRR, actualul Guvern să fi avut deja documentaţiile făcute şi să fie pornite licitaţiile pentru execuţia 
lucrărilor. 

Eşecul este al partidului dumneavoastră, domnule Ciolacu, pentru că nu aţireuşit să faceţi nimic bun pentru români! 
Demersul PSD cu moţiunea de cenzură este mai degrabă unul demagogic, pentru că miza opoziţiei nu este aceea de a 

înlătura guvernul. Cum şi cu cine să guverneze PSD această ţară? Cu AUR, partid încropit peste noapte de patrioţiînchipuiţi, 
care vântură discursuri naţionaliste? 

PNRR este şansa României, iar Guvernul PNL este conştient că această ţară se poate schimba din temelii dacă proiectul 
este dus la capăt. Vom avea zeci de miliarde de euro la dispoziţie pentru investiţii în următorii ani, iar alte miliarde de euro vor 
fi alocate anual de la bugetul de stat. Nu putem rata acest moment şi suntem pregătiţi să fructificăm şansauriaşă pe care o avem 
în faţă. 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
 

Promisiune onorată de către Guvernul Cîțu. 
S-a lansat licitația pentru Drumul de mare viteză Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj 

 

Documentația pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru Drumul de mare viteză Craiova – Drobeta Turnu Severin 
– Lugoj   a fost publicată în SICAP, termenul de depunere a ofertelor fiind data de 12 iulie. 

Așteptările sunt mari în legătură cu acest proiect major de infrastructură pentru regiunea Olteniei. De aceea, întreaga 
procedură trebuie să se desfășoare în mod profesionist, termenele să fie respectate si pe cât posibil reduse, iar documentația 
tehnică elaborată să fie una matură și de calitate. 

Este un proiect complex cu o lungime estimată de 250 de km  care va antrena resurse importante având o valoare de 
până la 127 milioane de lei.  

Mă bucur că am reușit alături de colegii mei liberali din Regiunea de Sud și Sud-Vest să impulsionăm acest proiect 
pentru care în acest an s-au alocat primele sume prin buget, 20 de milioane lei, ceea ce îi asigură implementarea sigură în 
această fază. S-au pierdut mulți ani în demararea acestui proiect și asta din cauza lipsei de viziune și de preocupare a 
guvernelor social-democrate care mai mult au vorbit despre acest proiect decât au realizat. 

Ne aflăm în această etapă de debut a implementării proiectului drumului de mare viteză Craiova – Drobeta Turnu 
Severin – Lugoj, o investiție  care asigură conectivitatea regiunii Oltenia cu rețeaua europeană de transport prin conexiunea la 
Coridorul IV rutier pan -european Constanţa-Nădlac, constituind totodată șansa relansării din punct de vedere economic a 
întregii zone de Sud și Sud-Vest a României. 

Împreună cu proiectul Drumului Expres Craiova –Pitești, care are o evoluție foarte bună, prin implementarea celor două 
proiecte rețeaua de drumuri de mare viteză prinde contur si in această regiune.  

Pentru Guvernul Cîțu dezvoltarea echilibrată a infrastructurii de transport reprezintă o prioritate în următorii ani, acest 
proiect îndeplinind toate condițiile pentru a beneficia de sprijin prin intermediul instrumentelor europene de finanțare la care 
țara noastră are acces. Sunt convins că odată ce va avansa acest proiect, el va fi sus pe agenda de lucru a Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii și a reponsabililor din CNAIR. 

Rețeaua rutieră de transport de mare viteză din Sudul României nu trebuie să se oprească la Craiova. Ea trebuie să aibă 
coerență și continuitate, să ofere perspective clare de dezvoltare pentru regiune și pentru investitorii care așteaptă o abordare 
profesionistă a politicilor de transport. Atractivitatea unei regiuni din punct de vedere investițional se află în strânsă legătură cu 
gradul de dezvoltare a infrastructurii de trasport. Guvernele care nu au învățat această lecție, au condamnat la izolare și 
subdezvoltare regiunile respective. Pentru guvernele liberale investițiile în infrastructură au reprezentat o prioritate, dovadă 
fiind alocările bugetare însemnate, gradul mare de absorbție a fondurilor europene destinate acestui domeniu, dar și volumul 
mare de proiecte deblocate. În acest sens, anul 2020 a fost unul de referință, iar în următorii 4 ani, ritmul se va accelera. 

Sunt convins că odată demarat acest proiect, el intră pe o traiectorie ireversibilă a implementării sale. Faptul că azi avem 
certitudinea realizării studiului de fezabilitate fiind demarată licitația, reprezintă un pas important în materializarea acestei 
investiții. Este un angajament al acestei guvernări în fața locuitorilor regiunii Oltenia care va fi respectat.   

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ştefan-Bucur Stoica 

*** 
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Necesitatea implementării obiectivelor „Planului - cadru național pentru controlul  
hepatitelor virale în România, pentru perioada 2019 – 2030” 

 

Într-un context de securitate sanitară influențat de pandemia COVID-19, hepatitele virale continuă să reprezinte un 
subiect complex, care acoperă clase diferite de agenți infecțioși, cu modalități de transmitere variate și posibilități inovatoare 
de tratament.  

Pacienții cu afecțiuni hepatice cronice au nevoie de diagnostic, au nevoie de terapie și au nevoie, în general, de 
monitorizare. În acest sens, apreciez efortul colegilor mei din ultimul an și jumătate de a păstra acel echilibru, în care clinicile 
de specialitate, de boli infecțioase sau de gastro-enterologie, să se poată ocupa de pacienții cu afecțiuni hepatice cronice. 

România a implementat multe lucruri bune în ultimii ani, o dovadă în acest sens fiind lansarea „Planului-cadru național 
pentru controlul hepatitelor virale în România, pentru perioada 2019 - 2030”, exact acum 2 ani, de către Ministerul Sănătății, 
în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății. 

Elaborat în concordanță cu „Strategia globală a sistemului de sănătate privind hepatitele virale”, Planul național: 
 creează un cadru de intervenție bazat pe dovezi pentru un răspuns optim al sectorului de sănătate la hepatitele virale; 
 are ca scop minimizarea amplorii hepatitelor virale ca problemă de sănătate publică, prin reducerea transmiterii 

virusurilor hepatitice, reducerea morbidității și mortalității prin hepatite virale și complicații ale acestora, asigurarea accesului 
echitabil la servicii cuprinzătoare de prevenire, testare, îngrijire și tratament; 

 este implementat în parteneriat cu principalii actori implicați în prevenirea, supravegherea, controlul și managementul 
hepatitelor virale; 

 dispune de un mecanism de monitorizare și evaluare, în baza căruia Comitetul de coordonare apreciază stadiul 
implementării și recomandă Ministerului Sănătății și CNAS măsuri de îmbunătățire a controlului acestei boli la nivel 
populațional. 

Nu în ultimul rând, consider că asigurarea continuității implementării Planului național este esențială în ceea ce privește 
accesul la terapii, depistarea afecțiunilor hepatice și a accesului cât mai urgent spre terapie a cazurilor pentru care medicul face 
recomandare în acest sens. 

În mod special, hepatitele B și C reprezintă cauze majore de morbiditate și mortalitate, dar și un domeniu terapeutic în 
continuu proces. 

 Pentru că pacientul să aibă acces la condiții de tratament adecvate este nevoie de actualizarea standardelor medicale, de 
implementarea de protocoale privind traseul pacientului de la prima consultație și până la externare, de digitalizare care să 
ușureze sarcinile personalului medical, dar și de schimbarea modului în care se face management în spitale, într-unul bazat pe 
criterii de performanță și eficiență. 

Pe de altă parte, reamintesc faptul că, supravegherea hepatitei virale de tip A în rândul populației României a continuat 
fără întrerupere, depistarea şi raportarea cazurilor fiind făcută în conformitate cu metodologia specifică elaborată de către 
specialiștii epidemiologi de la INSP. 

Mai e mult până departe?  
Sănătatea nu are culoare poltică, așa cum am spus-o de fiecare dată.  
România are nevoie de spitale și de condiții de tratament adecvate vremurilor în care trăim.  
Pentru a duce investițiile în sănătate la alt nivel și pentru a putea spune cu toată convingerea că avem spitale ca afară, 

avem nevoie să ne susținem reciproc, să facem echipe pentru elaborarea de documente suport care pot contribui la 
îmbunătățirea factorului legislativ pe toate palierele.  

   Planurile strategice trebuie să urmărească și dotarea corespunzătoare a  centrelor de asistență primară. Acestea au 
nevoie de capabilitățile necesare pentru a putea satisface o paletă largă de nevoi ale pacienților, mai ales în comunitățile 
vulnerabile. 

Trebuie să recunoaștem că una dintre principalele probleme de la nivelul asistenței medicale primare este reprezentată 
de existența unei capacități limitate de depistare activă a riscurilor pentru sănătate în rândul comunităților vulnerabile. 

Totodată, fără o legislație clară și actuală, care să confere un suport real implementării programelor care sunt în derulare 
sau care vor veni, vom fi din nou nemulțumiți. 

Orice investiție în infrastructura medicală, orice acțiuni instituționale pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am 
propus, inclusiv pentru controlul hepatitelor, trebuie să vizeze, în primul rând, pacientul, dar să fie și cât mai pragmatice. 

Programele performante de screening salvează vieți! 
Este mult mai ușor și din punct de vedere medical, dar și economic, să previi decât să tratezi boala în stadii avansate.   



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.18 - 2021  
Săptămâna 2 – 4 iunie 2021  

 

 

76 
 

Cred că împreună (autorități, manageri de spitale, specialiști) putem pune la punct un sistem prin care să ne aliniem unor 
standarde noi, actuale, care să prioritizeze siguranța și confortul pacienților. 

Cu stimă, 
Deputat 

Dr. Nelu Tătaru 
*** 

 

1 Iunie - Ziua viitorului României 
 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
1 Iunie nu este o simplă zi în care sărbătorim cele mai dragi persoane din viețile noastre. 1 iunie este o zi despre viitor, 

pentru că toți copiii de astăzi reprezintă adulții de mâine, oamenii care vor prelua frâiele acestei țări și care, sperăm cu toții, se 
vor descurca mai bine decât am făcut-o noi sau înaintașii noștri.  

Misiunea noastră primordială, a celor care trebuie să îi ocrotim, este să le lăsăm o țară mai bună decât am primit-o noi. 
Însă, toate aceste deziderate nu trebuie să rămână la stadiul de simple declarații, ci ele trebuie să fie susținute de fapte concrete.  

Salut, așadar, inițiativa Guvernului României, care a lansat, pe 31 mai a.c., lucrările dedicate Programului Național de 
Suport destinat copiilor în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii”. Scopul programului este să ofere 
soluții ca răspuns la efectele pandemiei COVID-19 asupra copiilor în plan psiho-emoțional, dar și în raport cu riscurile de 
siguranță online și violența domestică. Este primul program de această amploare dedicat exclusiv bunăstării copiilor din 
România. Pandemia de COVID-19 a generat un impact pluridimensional asupra creșterii și dezvoltării copiilor. Studiile 
internaționale în domeniu, dar și analizele exploratorii realizate la nivel național indică o serie de efecte nocive asupra stării de 
bine a copiilor cu posibile repercusiuni pe termen scurt, mediu și lung.  

Pandemia a avut un impact serios asupra copiilor, mai ales în primele sale luni de la declanșare, când, în loc să fie afară 
să se joace, să exploreze și să descopere, copiii au fost obligați să rămână în case, ceea ce a reprezentat o tulburare în 
dezvoltarea lor armonioasă și naturală. Printre cele mai frecvente efecte ale pandemiei asupra copiilor, constatate și prin cel 
mai recent studiu elaborat de Salvați Copiii România (mai 2021), se numără: anxietatea, anxietatea școlară, tulburări de 
comportament, depresia, tulburări de anxietate sau somn.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Acest program lansat de Guvernul României are în vedere două arii de intervenție: inteligență emoțională-

managementul emoțiilor (componenta vizează dezvoltarea de mecanisme de management emoțional, precum și de resurse 
pentru practicieni și beneficiari, atât prin sistemul de educație, cât și la nivelul comunității) și siguranța copiilor (componenta 
vizează echiparea copiilor, a părinților și a altor actori implicați cu instrumente și informații în legătură cu riscurile utilizării 
internetului, dar și dezvoltarea de mecanisme de prevenire și combatere a violenței domestice împotriva copiilor).  

Rezultatele obținute în urma dezbaterilor grupului interinstituțional de lucru se vor concretiza într-o Hotărâre de 
Guvern, care va reglementa măsurile din cadrul Programului Național, derulat pe o perioadă de 2 ani. 

Am încredere că toate aceste măsuri vor face o diferență și vor mai repara din daunele produse asupra copiilor de 
această nefastă pandemie. Vaccinarea a rămas singura cale pentru a reveni la normalitatea pe care o cunoșteam cu toții. Prin 
vaccinare nu ne protejăm doar pe noi sau pe cei cu sisteme imunitare mai puțin rezistente, ci ii ajutăm și pe copiii noștri să 
revină la viața lor lipsită de griji și să oprească calvarul prin care ei trec de mai bine de un an. Așadar, vaccinați-vă pentru 
copiii voștri! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Coeziunea economică și socială ar trebui să fie mai prezentă în programele naționale de investiții  

finanțate din fonduri europene nerambursabile, atâta vreme cât avem cele mai sărace regiuni din UE! 
 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Coeziunea economică, socială și teritorială este prevăzută expres de articolul nr.174 din Tratatul privind Funcționarea 

Uniunii Europene. Pentru a înțelege ce înseamnă acest obiectiv, vă citez: ”În scopul promovării unei dezvoltări armonioase a 
întregii Uniunii, aceasta își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și 
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teritoriale. Uniunea urmărește, în special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate. Dintre regiunile avute în vedere, o atenție deosebită se acordă zonelor rurale, 
zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural și demografic grav și permanent, 
cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și 
muntoase.” Acest principiu nu este doar o lozincă generoasă, ci reprezintă structura de bază a celor mai importante axe de 
finanțare ale bugetului Uniunii Europene, în scopul reducerii decalajelor din interiorul Uniunii și din interiorul statelor 
membre. Altfel spus, fondurile europene trebuie să ajute regiunile mai slab dezvoltate să le ajungă din urmă pe cele prospere. 

Stimați colegi, 
România va avea în acest an o creștere economică puternică, din estimările FMI de 7% din PIB! Grație politicilor 

demarate de Guvernul Orban în anul 2020, România se dezvoltă și se modernizează! Din păcate, nu putem trece cu vederea că 
zonele dezvoltate ale țării precum București-Ilfov, Cluj, Oradea, Sibiu, se dezvoltă și mai puternic, iar regiunile sărace 
continuă să se mențină în topul european al subdezvoltării. Ne bucurăm că Regiunea București-Ilfov are un PIB mai mare ca 
cel al Bulgariei, însă ne întristăm că Bucovina sau Oltenia au un PIB/locuitor printre cele mai mici din UE. Este de apreciat 
faptul că Guvernul a finalizat Planul Național de Redresare și Reziliență și va încheia în viitorul apropiat și Acordul de 
parteneriat cu UE, pentru a putea utiliza banii europeni aferenți bugetului european 2021-2027.  

Așadar, peste 80 miliarde vor veni în proiecte pentru dezvoltarea României. Cu toate acestea, am auzit destul de timid 
vorbindu-se despre coeziune, despre dezvoltare armoniasă a întregii țări. Coeziunea economică și socială înseamnă sprijin mai 
mult pentru regiunile sărace, unde locurile de muncă sunt puține și neatractive prin nivelul scăzut al salariului. Coeziune 
înseamnă infrastructură de transporturi, educațională, de sănătate și utilități în toate regiunile țării, nu doar în unele. Dezvoltare 
armonioasă și eliminarea decalajelor înseamnă că românii nu-și mai părăsesc casele părintești ca să meargă la sute de km de 
distanță sau chiar în afara țării pentru a munci, pentru a studia sau a-și îngriji sănătatea.  

Stimați colegi, 
Cercul vicios al sărăciei în care a împins PSD întreaga Moldovă poate să fie rupt de un plan de investiții publice și 

private pe termen scurt și mediu. PIB/locuitor va crește în Moldova dacă infrastructura de transporturi va începe să prindă 
contur cât mai repede, dacă întreprinderi medii și mari vor fi stimulate să aducă în Moldova locuri de muncă cu productivitate 
mare și salarii pe măsură, dacă oamenii vor avea condiții de locuire în satele moldovenești la fel ca la oraș. Stă în puterea celor 
responsabili astăzi de utilizarea fondurilor europene nerambursabile să dirijeze cea mai mare parte a efortului investițional 
către Moldova. Fără o dezvoltare echilibrată a tuturor regiunilor țării, nu vom putea să ne bucurăm că România este unul dintre 
miracolele economice și sociale din Uniunea Europeană. Câtă vreme în țara noastră unii români trăiesc bine, iar alții nu, nu ne 
vom putea mândri că suntem un stat puternic în Uniunea Europeană. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Salarii mai mari nu se pot obține decât prin educație și investiții! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
În cei peste 13 ani care au trecut de la aderarea României la Uniunea Europeană, standardul de viață al cetățenilor 

români a crescut semnificativ, însă, nu la nivelul așteptărilor noastre. Toxicele guverne socialiste au ținut țara pe loc, păcălind 
populația cu promisiuni înșelătoare, acreditând falsa idee că salariile, alocațiile și pensiile se pot majora scriind cifre mai mari 
pe hârtie, nu generând mai multă valoare în economie. Din păcate, chiar dacă socialiștii nu mai conduc țara, românii vor mai 
resimți ceva timp efectele negative ale guvernărilor PSD.  

Stimați colegi, 
Salariile sunt direct condiționate de productivitatea muncii, iar pensiile depind de cât de puternică este economia. 

Productivitatea muncii este direct proporțională cu nivelul de pregătire a resursei umane și cu dotarea de capital a firmelor. De 
asemenea, pensiile sunt direct legate de nivelul salariilor, din care bugetul de pensii se alimentează. Așadar, nicio lege scrisă în 
Parlament nu va putea să înfrângă principiile de funcționare ale economiei. Ori, dacă dorim să facem o diagnoză sinceră a 
economiei românești nu avem cum să nu constatăm că mediul nostru economic intern este în continuare marcat de 
întreprinderi care utilizează intensiv forță de muncă slab calificată, puternic vulnerabile la eventuale șocuri economice. Săpăm 
în continuare pământul cu cazmaua, nu mecanizat, udăm cu furtunul, nu automat, împachetăm cu mâna, nu computerizat și 
exemplele pot continua.  
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Este regretabil că guvernele anterioare nu au acordat niciun fel de atenție semnalelor venite din partea Băncii Naționale 
a României, care arătau cât se poate de clar că avem un mediu economic slab productiv, vulnerabil, necapitalizat, care nu va 
putea să asigure salarii superioare salariului minim brut garantat în plată pe țară. În aceste condiții, de ce ne mai întrebăm că, 
astăzi, peste 1,6 milioane de angajați din România încasează lunar puțin peste 1.350 de lei net, bani la care un angajat intră cu 
siguranță în categoria persoanelor expuse sărăciei absolute. 

Stimați colegi,  
Cele aproximativ 30 de miliarde disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și cele aproape 50 

de miliarde aferente cadrului financiar multianual 2021-2027 oferă României baza financiară pentru a realiza schimbări 
sistemice ale mediului economic. În primul rând, sistemul de învățământ  din România trebuie să genereze absolvenți cu 
abilități și competențe specifice secolului în care trăim. Fără abandon școlar și cu elevi și studenți bine pregătiți, problema 
șomajului nu va mai exista în țara noastră. Gradul de ocupare pentru cei cu școală trece de 80% și în România. De asemenea, 
schemele de ajutor și granturile generoase care se acordă firmelor românești trebuie să țintească numai acele întreprinderi care 
se dotează cu factori de capital care încorporează ultimele elemente de progres tehnic. Aceste două schimbări majore ne vor 
crea premisele creșterii productivității muncii în mod sustenabil pe termen lung, cu efectul mult așteptat al creșterii reale a 
veniturilor populației. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Creșterea economică trebuie să genereze locuri de muncă bine plătite! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Estimările autorităților române cu privire la numărul de români plecați în afara granițelor țării pentru a munci și a-și 

asigura un trai mai bun ne arată că peste 4,5 milioane dintre prietenii și rudele noastre își câștigă astăzi existența muncind onest 
în unul dintre statele Uniunii Europene. Nimeni nu poate să conteste faptul că libertatea de circulație a persoanelor pe care ne-a 
conferit-o apartenența la UE a avut beneficii uriașe, inclusiv prin oportunitatea ca românii să poată muncii pe salarii mai mari 
în statele dezvoltate din Europa, în contextul în care guvernele socialiste nu au făcut nimic pentru a crea mai multe oportunități 
în România. Cine oare și-ar lăsa familia și țara, dacă acasă i-ar fi bine? Cine ar merge la mii de km distanță pentru a câștiga o 
pâine și a putea să-și îngrijească familia și copii? Câți părinți și copii nu suferă astăzi pentru că situația economică nefavorabilă 
din România i-a despărțit? 

Stimați colegi, 
Fondul Monetar Internațional a marcat anul acesta două premiere în legătură cu România. În două rânduri succesive a 

majorat prognozele de creștere economică, mai întâi la 6% și mai apoi la 7% din PIB, în condițiile în care Fondul este 
recunoscut pentru pesimismul și scepticismul său. Așadar, măsurile economice liberale dau rezultate economice excepționale, 
existând premisele să avem anul acesta și anul următor una dintre cele mai mari creșteri economice din istoria post-
decembristă. Cu toate acestea, creșterea economică, un indicator financiar sec și dur, trebuie să se regăsească nu doar în 
statistici, ci și în nivelul de viață al românilor, în investițiile pentru modernizarea țării, în calitatea locurilor de muncă și a 
salariilor, în evoluția puterii de cumpărare a pensionarilor.  

Stimați colegi, 
Criza sanitară și economică provocată de virusul Sars-Cov2 a lovit puternic economiile dezvoltate din UE și a 

determinat un număr mare de români să se întoarcă în țară. Cred că acest lucru este o oportunitate uriașă pentru România.  
Dacă Guvernul va ști cum să utilizeze acest context economic favorabil, cum să gestioneze fondurile europene puse la 

dispoziția țării noastre de Comisia Europeană și cum să facă locurile de muncă din țara noastră mai atractive, atunci cred că 
mulți dintre românii întorși în țară vor evalua cu maximă atenție posibilitatea să rămână acasă și să-și construiască viitorul aici. 
Niciun român nu va pleca peste frontiere dacă în țara lui simte că lucrurile merg în direcția corectă, că munca este răsplătită și 
copiii lor pot avea un viitor luminos. Am încredere că actuala majoritate parlamentară și actualul Guvern vor reuși să fructifice 
toate oportunitățile economice și sociale din următoarea perioadă și să genereze un salt real al nivelului de viață pentru toți 
românii. Este momentul pe care îl așteptăm de peste 30 de ani. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Valentin-Ilie Făgărășian 

*** 
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Vești excelente de la FMI pentru România 
 Domnule președinte de ședință, 
 Stimați colegi, 
Faptul că Partidul Național Liberal guvernează bine o dovedesc toate cifrele, indiferent că emitentul lor este o instituție 

națională sau internațională. Măsurile liberale luate de Guvernul României s-au dovedit a fi singurele capabile să țină țara pe 
linia de plutire într-una dintre cele mai nefaste perioade din istoria recentă a umanității. În tot acest timp, guvernul nu a mărit 
taxe sau impozite, iar fondurile alocate investițiilor au atins un maxim istoric. Pentru că matematica și cifrele reprezintă un 
adevăr obiectiv, lucru greu de înghițit mai ales de către pesediști, FMI confirmă, încă o dată, eficența măsurilor economice 
luate de guvernul coaliției de dreapta.  

Fondul Monetar Internațional estimează, pentru 2021, o redresare economică puternică în România, cu o creștere a PIB 
de 7%. Experţiiinstituţiei financiare internaţionale arată că economia românească a făcut faţă foarte bine crizei COVID-19, iar 
contracţia PIB din 2020 indusă de pandemie a fost considerabil mai redusă decât media UE. Conform instituției, „măsurile 
eficiente din domeniul sanitar şi o demarare timpurie a campaniei de vaccinare au contribuit la această situaţie. Important, 
populaţiaşi mediul de afaceri au beneficiat de o relaxare coordonată a politicii fiscale şi monetare, fapt ce a contribuit la 
limitarea recesiunii economice şi a creşteriişomajului”. 

Totodată, reprezentanţii FMI amintesc că autorităţile au asigurat sprijinul fiscal necesar similar celor oferit de alte ţări 
UE: în primul rând majorarea cheltuielilor sanitare; în al doilea rând, măsuri de susţinere a veniturilor sub forma subvenţionării 
temporare a salariilor şi măsuri ţintite de stimulare a angajărilor; şi, în al treilea rând, sprijin acordat companiilor sub formă de 
împrumuturi nerambursabile şi asigurarea lichidităţii prin amânarea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor şi prin 
garantarea creditelor, mai ales pentru IMM-uri. Această estimare optimistă este rezultatul muncii românilor și a măsurilor 
liberale luate de guvern. Politica economică socialistă, populistă și total iresponsabilă a PSD au dus țara aproape de colaps. 
Politicile economice și fiscale liberale sunt singura cale de a dezvolta România și acest lucru s-a văzut.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Pe lângă confirmarea venită din partea analiștilor internaționali, și instituțiile naționale confirmă eficacitatea măsurilor 

guvernului. Potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Statistică, rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 
5,7%, în luna aprilie 2021, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna precedentă (5,8%). Căderea 
guvernului Dragnea-Dăncilă a fost cel mai bun lucru care i se putea întâmpla României. De când guvernarea a fost preluată de 
Partidul Național Liberal, economia românească s-a aflat numai pe un trend ascendent, iar calitatea vieții românilor s-a 
îmbunătățit constant. Partidul Național Liberal, principalul promotor al politicilor liberale în România, este singura forță 
politică capabilă să administreze eficient resursele și să ducă țara în locul pe care îl merită! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.18 - 2021  
Săptămâna 2 – 4 iunie 2021  

 

 

80 
 

 Întrebări 
 
Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 

 
Vaccinarea antiHPV 

Stimată doamnă ministru, 
Între statele membre UE, România este țara cu cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col uterin, în jur de 

3.300 de românce fiind diagnosticate anual cu această boală.  
Singura modalitate considerată eficientă în prevenția cancerului de col uterin şi a bolilor asociate infecţiei cu HPV este 

vaccinul anti-HPV. 
În luna noiembrie a anului trecut, Organizația Mondială a Sănătății a lansat Strategia Globală pentru Accelerarea 

Eliminării Cancerului de Col Uterin, care  prezintă trei etape principale - vaccinarea, screeningul și tratamentul.  
Potrivit OMS, aplicarea corectă a acestora ar putea însemna o reducere cu peste 40% a cazurilor de boală.  
Țările semnatare ale acestei Strategii si-au propus îndeplinirea a trei obiective principale, până în anul 2030: 
- 90% dintre fete să fie vaccinate cu vaccinul HPV până la vârsta de 15 ani, 
- 70% dintre femei să fie supuse unui test de înaltă performanță până la vârsta de 35 de ani, respectiv, până la 45 de ani,  
-  90% dintre femeile diagnosticate cu pre-cancer și 90% dintre cele cu cancer invaziv să primească tratamentul necesar. 
În acest context, vă rog să îmi comunicați, doamnă ministru, care este strategia Ministerului Sănătății pentru 

implementarea celor trei obiective și dacă se vor derula, în perioada următoare, la nivel national, campanii de informare și 
conștientizare asupra importanței vaccinării. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
Cu stimă,       Deputat 

Angelica Fădor 
*** 

 

Adresată domnului Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor  
 

Înființarea unui centru de excelență în tehnologia RPA 
Stimate domnule ministru,  
Firma UiPath, înființată de către Daniel Dines, co-fondator și CEO, este în prezent prima companie creată în România 

care ajunge pe cea mai mare bursă din lume, cea de la New York. Afacerea este evaluată la 29 de miliarde de dolari și 
operează în 30 de țări, având una dintre cele mai rapide creșteri din istorie.  

Obiectivele UiPath consemnează o viziune care va extinde automatizarea și va încuraja creativitatea angajaților, prin 
eliminarea monotoniei la locul de muncă. Scopul companiei rezonează cu strategia Ministerului Finanțelor Publice, care își 
propune să digitalizeze întreg sistemul administrativ, ușurând traiul românilor. Astfel, anunțul discuțiilor cu Daniel Dines 
legate de înființarea unui Centru de Execență în cadrul Ministerului care să utilizeze tehnologia RPA (Robotic 
ProcessAutomation) ar putea impulsiona eforturile de digitalizare ale României.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care ar fi competențele specifice ale acestui Centru?  
2. Va fi solicitată șiexpertiza operatorilor privați în activitățile centrului? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății  
 

Vaccinarea cu a treia doză 
Stimată doamnă ministru,  
Conform datelor apărute în spațiul public, menținerea unei imunități durabile a cetățenilor împotriva noilor tulpini ale 

virusului SARS-CoV-2 indică necesitatea vaccinării cu a treia doză, datorită scăderii nivelului de anticorpi în organism odată 
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cu trecerea timpului. În data de 20 mai, epidemiologul american Anthony Fauci susținea probabilitatea utilizării celei de-a treia 
doză de vaccin într-un interval de un an de la finalizarea schemei de vaccinare curente.  

Până la momentul actual, există o strategie de achiziție pentru doza 3 de vaccin, dar nu au fost oferite date despre 
costuri, centrele de imunizare sau modalitatea de efectuare.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Gratuitatea celei de-a treia doză de vaccin ar putea fi determinată de rata de infectare de la acel moment?  
2. Au loc în prezent discuții la nivelul Uniunii Europene legate de această posibilitate?  
3. Când aproximați că vor fi stabilite componentele unei campanii de vaccinare cu a treia doză?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor   
 

Parcare gratuită pentru abonații Metrorex 
Stimate domnule ministru,  
Pentru a contribui la decongestionarea traficului din București și a reduce emisiile de carbon care afectează calitatea 

aerului, parcarea de tip parkandride de la Străulești a devenit gratuită pentru abonații Metrorex. Astfel, va fi încurajată 
utilizarea transportului în comun în detrimentul celui individual. Avantajul cel mai vizibil este reducerea poluării, domeniu 
asupra căruia România a fost atenționată în trecut de către Executivul European și evidențiat prin pilonul tranziției verzi în 
Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Terminalul de la Străulești dispune încă din 2018 de numeroase facilități, printre care acces la transportul cu metroul, la 
cel public de suprafață, săli de așteptare, lift și trotuar mobil. Acum oferă și posibilitatea parcării gratuite.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Aveți în vedere susținerea unor astfel de inițiative și pentru alte terminale din capitală?  
2. Pe lângă oferirea posibilității parcării gratuite, ați considera și reformarea terminalelor pentru a-i încuraja pe cetățeni 

să opteze pentru transportul public? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Cu deosebită stimă,         Mugur Cozmanciuc 

*** 
 

Adresată doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Procesul de imunizare trebuie să continue 
Stimată doamnă ministru, 
Conform estimărilor specialiștilor, în luna iulie, europenii vor ajunge SUA la procentul de acoperire a populației 

imunizate. Întreaga Uniunea Europeană, zilnic, înregistrează noi recorduri de vaccinare.1 
Deși dozele de vaccin au sosit întotdeauna la timp în țara noastră, cifrele arată o ușoară scădere a numărului de persoane 

care optează pentru administrarea vaccinului. De asemenea, strategia națională pentru vaccinare viza imunizarea cu prioritate a 
persoanelor vulnerabile, însă persoanele cu vârsta peste 60 de ani au fost reticente la campania de vaccinare.  

Prin urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Care este procentul persoanelor cu vârsta peste 60 de ani vaccinate în acest moment?  
2. Conform datelor dumneavoastră, credeți că România va atinge curând următorul prag al imunizării – 10 milioane de 

cetățeni?  
3. Ați pregătit o strategie prin care să limitați cât mai mult posibil reticența la vaccinare în rândul tinerilor sau al 

persoanelor în vârstă? 
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. 

                                      
1https://spotmedia.ro/stiri/opinii-si-analize/caldura-o-campanie-de-vaccinare-haotica-si-masurile-de-protectie-au-incetinit-pandemia-de-ce-
mortalitatea-a-ramas-ridicata 
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Cu stimă,        Deputat 

Radu-Marin Moisin 
*** 

Adresată domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
 

Proiect european pentru combaterea violenței domestice 
Stimate domnule ministru, 
”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” este un proiect finanțat de Uniunea Europeană și derulat de Agenția 

Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. 
Rezultatele din primul an al proiectului arată că doar o treime din cele 331 de victime care au primit consiliere, au reușit 

să-și capete independența financiară prin găsirea unui loc de muncă. O explicație constă în imposibilitatea finanțării cursurilor 
de formare profesională care le-ar asigura victimelor pachetul minim de studii pentru angajarea în diverse domenii.2 

Totuși, datele sociologice și experiențele altor victime arată că  independența financiară este esențială pentru a putea 
abandona relațiile abuzive.  

Având în vedere că violența domestică este o problemă reală și cât se poate de actuală, doresc să vă adresez următoarele 
întrebări:  

1. Ce instrumente de operaționalizare eficientă a programului aveți în vedere pentru a spori protecția față de victime? 
2. În cadrul financiar 2021-2027, vor fi inițiate demersuri spre finanțarea cursurilor de formare profesională destinate 

victimelor violențelor? 
3. Se regăsește pe agenda Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și finanțarea unor proiecte care să ajute 

victimele să-și recapete independența financiară?  
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 doamnei Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății 
 

Reticența medicilor de familie la campania de vaccinare 
Stimată doamnă ministru, 
Medicii de familie ar trebui să reprezinte unul din pilonii de bază ai continuării procesului de vaccinare anti-COVID-19 

din România. Conform declarațiilor coordonatorului campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, s-au înscris aproximativ 
3.080 de medici de familie din România, adică doar o treime din numărul total al celor care au contract cu Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate.  

În Germania, de exemplu, vaccinarea la medicii de familie aproape a dublat numărul persoanelor vaccinate zilnic. Unii 
medici de familie sunt de părere că în mediul rural e o nevoie masivă de încurajare a campaniei de vaccinare, în timp ce alții 
opinează că nu e clar ce condiții trebuie să îndeplinească spațiul cabinetului în situația specială de vaccinare împotriva 
COVID-19.3 

Având în vedere că vaccinarea este singura soluție de a scăpa de pandemie, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 
1. Aveți în vedere un plan pentru a crește numărul medicilor de familie care imunizează? 
2. Câte persoane din zona rurală s-au vaccinat până în acest moment?  
3. Ce măsuri ați stabilit pentru a amplifica ritmul de vaccinare în mediul rural?  

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 
*** 

                                      
2https://www.g4media.ro/proiect-ue-de-11-milioane-de-euro-pentru-combaterea-violentei-domestice-doar-o-treime-din-victimele-
consiliate-si-au-gasit-loc-de-munca-in-primul-an-din-programul-venus-derulat-de-anes.html 
3 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24756966-nu-vor-medicii-familie-participe-vaccinare.htm 
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Adresată domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatuluiși Turismului 
Impactul abrogării Legii 12/1990 asupra măsurilor de combatere a comerțului ilicit 

 
Stimate domnule ministru, 
Ați fost unul dintre inițiatorii Plx 531/2020, Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea 

populaţieiîmpotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor care a devenit Legea 222/2020. 

În timpul dezbaterii Pl-x nr. 531/2020 ați prezentat acest proiect ca fiind o lege pentru eliminarea birocrației și care își 
propune să elimine obligativitatea afișării în adaosului comercial. 

În fapt, la șapte luni de la publicarea acestei legi în Monitorul Oficial și abrogarea Legii 12/1990, mai multe 
administrații locale semnalează grave disfuncționalități, lăsând autoritățile locale fără un instrument fundamental pentru 
confiscarea bunurilor în cazul comercianților care încalcă legea.  

„... Am făcut un control în urma căruia am găsit, într-un depozit, mii de obiecte: brazi, instalațíi de iluminat, artificii și 
alte astfel de obiecte de sezon.  Deținătorul nu avea niciun document de proveniență și a susținut că are obiectele pe persoană 
fizică, nu pentru a le comercializa, lucru pe care știam că îl face de fapt. Este o încălcare flagrantă a legii. Am pus sigiliu pe 
toată marfa, iar acum am revenit, am ridicat sigiliul, i-am strâns mâna omului și am plecat. Cam aceasta este situația la 
Antifraudă de când nu mai există posibilitatea legală de a confisca mărfuri, pentru că legea 12/1990 a fost abrogată. Ca 
exemplul pe care l-am dat sunt zeci, poate sute” (v. https://www.economica.net/anaf-si-politia-nu-mai-pot-face-confiscari-de-
peste-sase-luni-antifrauda-legata-de-maini-de-o-lege-initiata-si-votata-de-usr-si-psd_497045.html). 

În acest context, vă solicit să îmi precizați dacă ați întreprins sau intenționați să luați măsuri pentru sprijinirea 
autorităților în combaterea comerțului ilicit.  

Solicit comunicarea răspunsului în scris. 
Cu stimă,        Deputat 

Cătălin Predoiu 
*** 

 
 
 

 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 
De către: domnul George-Cătălin Stângă, deputat 
Obiectul interpelării:  Proiectele pentru județul Galați incluse în PNRR 

 
Stimate domnule ministru, 
Planul Național de Redresare și Reziliență este axat pe două mari direcții: investiții și reforme. Toate investițiile făcute 

prin PNRR trebuie finalizate până în 2026, ceea ce înseamnă că proiectele incluse trebuie să fie mature. 
Prin PNRR, toate zonele din România vor beneficia de investiții, nu doar anumite zone, deoarece România are nevoie de 

o dezvoltare uniformă.  
Domnule ministru, România are nevoie de toată suma de 29,2 miliarde de euro pentru a se dezvolta. Doar prin investiții 

și reforme putem reduce decalajul față de țările dezvoltate. De aceea PNRR e important. 
Având în vedere cele expuse mai sus, aș dori să îmi transmiteți, domnule ministru, care sunt proiectele incluse în PNRR 

și care vizează județul Galați. 
Solicit răspuns scris. 

*** 
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Adresată: domnului Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Alexandru Muraru, deputat 
Obiectul interpelării: Lecții de ciclism în școli 

 
Stimate domnule ministru, 
Vă transmit această interpelare plecând de la demersul unui ieșean, Costi Andriescu, inițiatorul campaniei Bike2School, 

de a introduce lecțiile de ciclism în școli. În opinia inițiatorului, ”ora de ciclism înseamnă, pentru elevi, să învețe să meargă cu 
bicicleta, să afle regulile de circulație din perspectiva biciclistului și participarea la competiții indoor și outdoor. Dacă nu 
introduci în programa școlară ora de ciclism, copiii își vor dori la 18 ani să-și cumpere tot o mașină, după modelul pe care îl 
văd în societate. E un cerc vicios. Ce văd ei la părinți? Că îi lasă dimineața la școală, își parchează mașina poate pe trotuar, în 
fața școlii.” 

Vă rog, domnule ministru, să analizați această propunere, având în vedere avantajele4 mersului pe bicicletă:  
- întărește sistemul imunitar, oasele și musculatura 
- îmbunatățeste circulația sângelui 
- ajută la o dezvoltare armonioasă a corpului 
- îmbunătățește calitatea somnului 
- crește capacitatea de concentrare 
- ajută la dezvoltarea abilităților sociale și a unor competențe cum ar fi munca în echipă 
- crește încrederea în sine 
În Olanda, 80% dintre copiii între 12 și 17 ani se deplasează pe bicicletă cel puțin trei zile pe săptămână. În România, se 

poate circula pe drumurile publice cu bicicleta de la 14 ani. 61% dintre români nu merg niciodată pe bicicletă și doar 5,3% se 
deplasează pe două roți. 5 

Cu stimă, 
*** 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
4https://www.cristinaotel.ro/9-beneficii-ale-mersului-pe-bicicleta-pentru-copii/ 
5https://www.scoala9.ro/activistul-care-vrea-ca-toti-copiii-din-iasi-sa-mearga-la-scoala-pe/871/ 
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Grupul parlamentar al Uniunii  
Democrate Maghiare din România 

 
 

 Întrebare 
 

 
Adresată  doamnei Camelia-Maria Procop, director general al Agenției Domeniilor Statului 
 

Situația unor bunuri imobile din județul Sălaj, care urmează a fi restituite în natură  
și care se află în administrarea Agenției Domeniilor Statului. 

 
Stimată doamnă director general, 
Supun atenției dumneavoastră situația unor bunuri imobile din județul Sălaj, care urmează a fi restituite în natură și 

care se află în administrarea Agenției Domeniilor Statului. Cu ocazia întâlnirilor cu cetățenii în birourile parlamentare din 
teritoriu mi s-a atras atenția de mai multe ori asupra situației unor imobile preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist și care urmează să fie restituite în natură în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  

În aceste cazuri sus menționate există deja o hotărâre judecătorească însă executarea în sine nu s-a putut efectua în 
natură, iar blocajul s-ar fi produs din partea instituției conduse de dumneavoastră. 

Astfel, vă rog respectuos să îmi comunicați ce obstacole legislative sau practice întâmpină instituția condusă de 
dumneavoastră în a restitui în natură imobilele sus menționate? 

De asemenea, vă rog să îmi comunicați numărul dosarelor care se află în aceeași situație. Dacă se impun modificări 
legislative pentru a ușura procedura de restituire a imobilelor în natură? 

Solicit răspuns în scris. 
Deputat 

Seres Dénes 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 
 Declarații politice 

 
În companiile multinaționale se fură mult mai mult decât la stat? 

 
Doamnelor și domnilor parlamentari, 
Problema comportamentului moral și juridic al corporațiilor multinaționale este una dintre cele mai acute probleme 

socio-economice ale secolului în care trăim. Peste tot în lume se discută despre această problemă, nu însă și în România, unde 
orice multinațională funcționează ca un stat în stat. 

Un specialist român în recrutare declara zilele trecute că „în companiile multinaționale se fură mult mai mult decât la 
stat”, „că multinaționalele au propriile departamente de anticorupție, deoarece nu au încredere să apeleze la poliție sau 
procuratură” și că „cel care a fost furat face orice, numai să nu fie informația publică”. Mai mult, de la același specialist în 
recrutare am aflat că „sunt și în guvern dintre cei care au fost dați afară și care nu au ce să mai caute în mediul privat și și-au 
găsit posturi prin ministere și chiar foarte sus”. Asemenea afirmații sunt extrem de îngrijorătoare, dar problemele noastre cu 
multinaționalele nu se termină aici. 

De multe ori, aceste companii foarte mari apelează la tehnici de optimizare fiscală pentru a ascunde profitul real și a 
plăti cât mai puțin impozit pe profit, dacă se poate, chiar deloc. Lipsa de transparență a modului în care multinaționalele își 
plătesc impozitele afectează firmele românești, întreprinderile locale, multe dintre ele IMM-uri, care concurează acasă 
împotriva unor astfel de companii. 

Spre deosebire de multinaționale, firmele românești care duc povara taxelor și impozitelor naționale și plătesc 66% din 
angajații din România, stau la ușă pentru a obține contracte cu statul, plătesc taxe împovărătoare pentru a intra în mall-uri și 
taxe de raft în supermarketuri. 

Stimați colegi, 
Vă invit să luăm în discuție, în Parlamentul României, obligativitatea declarării de către multinaționale a veniturilor și 

profiturilor obținute în țara noastră, în contextul în care în Parlamentul European se discută impunerea acestei reguli în toate 
statele membre. În același timp, trebuie să generăm legislație și să luăm măsuri concrete de susținere a firmelor românești 
slăbite economic de pandemie și discriminate în fața multinaționalelor. 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 
Deputat 

Lilian Scripnic 
*** 

 

PNRR, un act de trădare națională. O jumătate de miliard de euro din energie, făcuți cadou firmei care vrea să 
cumpere Mintia la preț de fier vechi 

 

Domnule ministru Popescu, de ce ne-ați mințit? 
În urmă cu aproximativ 2 luni, când eram în biroul dumneavoastră, alături de colegi de-ai mei de la AUR, pentru a 

discuta despre soarta minerilor care își vor pierde locurile de muncă și despre viitorul termocentralelor pe cărbune, v-ați 
prefăcut că nu cunoașteți interesele GSP Power în domeniu, că nu știți cine e dl. Comănescu. 

Iată, ieri am aflat că, prin PNRR, veți da mai mult de o jumătate de miliard de Euro către GSP Power, o firmă constituită 
anul trecut, cu cifră de afaceri zero, deținută de domnul Comănescu pe care aparent nu îl cunoașteți. 

Mai mult, în ultimele două luni ați schimbat strategia pentru Mintia: în loc să dați termocentrala Consiliului Județean 
Hunedoara sau Primăriei Deva, așa cum v-ați angajat prin programul de guvernare, ați decis să o vindeți la preț de fier vechi. 
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Nu e nicio surpriză, GSP Power s-a arătat interesată să cumpere Mintia. Din jumătatea de miliard primiți gratis prin PNRR, 
oricine și-ar permite să cumpere activele ieftinite premeditat de la Mintia. 

PNRR este un act de trădare națională. România împrumută bani pentru a-i da gratis, fără dobândă, firmelor de casă ale 
partidelor de la guvernare. Fiecare român va trebui să plătească 30 de Euro firmei GSP Power, la care se adaugă dobânda la 
care se împrumută România. În schimb, pentru reconversia Văi Jiului sau pentru rezolvarea termoficării din Deva, Guvernul 
nu a alocat prin PNRR niciun cent, niciun ban. 

Termocentrala Mintia e astăzi încă a statului. De ce nu ați vrut, domnule ministru Popescu, ca statul să ia bani europeni 
pentru creșterea competitivității și decarbonarea termocentralei și să facă profit? Dacă statul a putut să preia datoriile CEH, a 
plătit angajații să scape de ei și a curățat calea pentru ca băieții deștepți să poată mima o licitație și să preia termocentrala 
Mintia, oare Ministerul Energiei nu se putea ocupa și de planul de investiție în termocentrala Mintia prin PNRR pentru ca 
aceasta să rămână în proprietatea și spre beneficiul viitor al tuturor românilor?  

Așa cum energia nu se pierde, ci se transformă, nici „băieții deștepți” din energie nu dispar, ci se adaptează, găsesc noi 
oportunități, de această dată verzi, de a exploata slăbiciunile statului român. Dacă PNRR este un program pentru „băieții 
deștepți” din energia verde, să nu ne mai mirăm că nu avem bani la buget, că sistemul nostru medical se prăbușește, școlile și 
secțiile de poliție au grupuri sanitare afară în curte și oamenii ne pleacă cu de-a valma în străinătate. Domnule Virgil Popescu, 
corectați PNRR-ul și dați banii pentru energie companiilor de stat devalizate de politicieni ca dumneavoastră. Dacă ați uitat, vă 
aduc eu aminte, până nu e prea târziu: nu sunteți ministrul prietenilor și firmelor de partid, sunteți ministru în Guvernul 
României. 

Deputat 
Anamaria Gavrilă 

*** 
 

"Ce sens mai are Ministerul român de Externe pentru românii din Serbia ?" 
 

Stimate domnule preşedinte, 
Domnule ministru Bogdan Aurescu, 
Dragi frați români de pretutindeni, 
Ziua Românilor de Pretutindeni, sărbătorită duminică, 30 Mai 2021, a fost din păcate umbrită de un incident diplomatic 

grav, petrecut în seara precedentă la vămile sârbești de la Porțile de Fier I și II, accesul meu către frații de limbă și de sânge din 
Serbia de Răsărit find blocat în mod repetat.  

Motivul? O carte. Atlasul lingvistic român, cu graiurile dintre Morava, Dunăre și Timoc. Editura Academiei Române. 
Volumul I:”Corpul omenesc”. Volumul IV:”Agricultura și legumicultura. Pomicultura. Viticultura. Agricultura. Cânepa”.  

Această carte a deranjat teribil autoritățile vamale și de frontieră sârbești. Nu faptul că aveam la mine aproape 30 de 
exemplare din această carte este partea cea mai importantă. 

Ci lipsa dumneavoastră de eficiență timp de 30 de ani ! 
Lipsa oricărui interes național pe care să îl serviți, domnule Ministru. 
Lipsa cauzei naționale, pe care refuzați cu obstinație să o slujiți. 
Acestea au dus la bătaia de joc pe care niște umili polițiști de frontieră, vameși și agenți de securitate sârbi o produc la 

adresa unui demnitar român, Vicepreședinte de partid parlamentar, Președinte de Comisie parlamentară și Membru, culmea, al 
Grupului interparlamentar de prietenie Româno – Sârbă.  

Din cauza atitudinii Dvs., consulii din Serbia se plimbă prin comunitate cu mașini de lux, sfidând bunul simț și 
acționează pentru dezbinarea comunității. 

Din cauza Dvs., Ministerul de Externe refuză să răspundă de o lună și jumătate întrebărilor parlamentare pentru care 
motive oamenii pe care îi plătiți în Serbia refuză să își îndeplinească sarcinile de serviciu, în dauna intereselor românilor din 
această comunitate. 

Nu vameșii sârbi sunt de vină, domnule Ministru. 
România se comportă ca un stat trădător în raport cu etnicii români dimprejur.  
Vreme de peste 7 ani, ați uitat complet de Protocolul încheiat cu Republica Serbia la nivel interministerial, în 2012, la 

Bruxelles, referitor la minoritățile naționale. 
Între timp, românilor li s-a furat și dreptul la limbă, fiind inventată ”limba vlahă”. 
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Diplomații trimiși și plătiți de România în Serbia sunt demascați de presa independentă ca aserviți unor interese străine, 
iar Dvs. vă remarcați prin lipsa oricărei reacții. 

Reprezint în Parlamentul României Alianța pentru Unirea Românilor și nu înțeleg pentru ce plătim un Minister român 
de Externe, precum și diplomați și consuli pe teritoriul Serbiei.  

Ale cui interese le serviți, domnule ministru, Bogdan Aurescu? 
 

Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
 

Poporul român trebuie să știe 
Perpetuarea nației poate fi în pericol 

 

Din analiza comentariilor referitoare la vaccinare, făcute în spațiul public de către unii medici și specialiști,  rezultă mai 
multe concluzii, pe care doresc să vi le prezint: 

1- Persoanele vaccinate pot face boala produsă de virusul Covid 19 și o pot retransmite. Numărul de decese în anul 2020 
a fost de 227, iar în prezent,  simultan cu vaccinarea, este raportat un număr de 400 decese pentru anul 2021. Cine răspunde 
pentru aceste decese? Vaccinarea nu împiedică circulația virusurilor, nu previne răspândirea bolii, iar pentru vaccin nu este 
precizat un termen clar în care asigură protecție. 

2- Așa- zisa vaccinare se realizează cu produse aflate în curs de testare, care nu au aprobarea punerii pe piață, au fost 
elaborate în termen scurt de doar câteva luni şi nu pot fi numite vaccinuri. De ce nu se aduce lacunoștința cetățenilor, prin 
aceleași spoturi, care promovează vaccinarea, faptul că vaccinul este în faza de studiu clinic, care se va încheia în anul 2023? 

3- Injectarea acestor substanțe vizează producerea unor modificări genetice în organismul uman. Acest fenomen nu există 
în mod natural în lumea vie.  

Vaccinarea copiilor nu are justificare medicală. Această opinie este susținută și de un număr mare de medici din 
străinătate, dar și din țară, care prin scrisori deschise adresate oficialilor din aparatul statului, colegilor medici și publicului larg 
afirmă că: “vaccinarea nu produce efectul de turmă, nu există o justificare altruistă pentru vaccinarea copiilor”. 

4- Un virusolog francez, laureat al premiului Nobel, susţine că vaccinarea este o eroare istorică deoarece creează noi 
tulpini și provoacă decese.   

5- Întreaga campanie mass - media de promovare și de îndemn la vaccinare, dar mai ales atitudinea ministrului Educației, 
care anunță triumfalist numărul de copii vaccinați zilnic, creează confuzie privind scopurile acțiunii.  

6- Conform afirmațiilor de pe contul personal, Ursula von der Leyen susține că “s-au securizat 1,8 miliarde doze pentru 
2022 și 2023”, ceea ce creează pentru cele 508 milioane de persoane ale Uniunii Europene suspiciuni privind scopul acestei 
activități. Actualele produse nu asigură protecția, deci nu au efect imunizant, fiind necesară reluarea procedurii și în 2022 și 
2023. Afirmația potrivit căreia vaccinarea masivă a populației este soluția salvatoare, este falsă. 

Ritmul lent de vaccinare ne poate duce la concluzia că pentru campaniile de vaccinare viitoare este posibil să se aplice 
măsuri abuzive de determinare a populației pentru a participa. Certificatul de vaccinare este de fapt unul de controlal acțiunii 
de imunizare, nu de liberă circulație.  

Tot mai multe voci afirmă public că vaccinarea copiilor nu trebuie să se întâmple, fiind posibilă afectarea genetică a 
acestora și, implicit, a nației române. 

Japonia consideră că este inacceptabil să se administreze cetățenilor săi un produs insuficient testat și a cerut companiei 
Pfizer date suplimentare. De ce Guvernul României nu a cerut niciun fel de garanții pentru a-și proteja cetățenii, dar a acordat, 
în schimb, imunitate firmei producătoare? 

De ce nu este informată populația că nu s-au făcut studii de genotoxicitate (capacitatea de a produce mutații genetice) și 
nici de carcinogenitate (capacitatea de a induce cancer), deși lipsa acestor studii este menționată în  prospect, în ciuda faptului 
că acest vaccin introduce în corpul uman un fragment modificat de ARN străin, situație susceptibilă a avea consecințele 
menționate anterior? 

Deputat 
Nicolae N. Roman 

*** 
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Încetați acest apartheid în aer liber 
Domnule președinte. 
Stimați colegi, 
De la 1 iunie, după cum bine știm, stadioanele se vor deschide la mai mult de 25% din capacitate, însă doar pentru 

spectatorii care sunt vaccinați complet sau care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore ori 
rezultatul negativ al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. În plus, aceștia din urmă vor trebui să se vaccineze la 
intrarea în incintă. Adică, probabil, să ceară la bufet și un vaccin. 

Trecând peste cinismul autorităților și peste ridicolul situației, vă întreb cum se cheamă atunci când institui, gradual, 
măsuri care separă un segment al societății de altul? Nu cumva apartheid?Cam așa a fost legiferat el în 1948, în Africa de Sud. 
Diferența e că acum criteriul este medical și nu etnic sau rasial, dar avem de-a face, in definitiv, cu același modus operandi.  

Se creează, treptat, încă o prăpastie, de parcă nu existau atâtea prăpăstii în societatea românească. Pe lângă tineri și 
bătrâni, oraș și sat, Diaspora și cei de acasă, va fi promovată de acum înainte o nouă dihonie – între vaccinați și nevaccinați. Să 
înțelegem că vaccinații se vor putea bucura de toate ”avantajele” unei vieți normale (meciuri, spectacole, vacanțe), iar 
nevaccinații vor trăi ca într-un ghetou – izolați, pentru a nu pune în pericol restul societății?  

Din fericire, cu cât această campanie distopică de vaccinare este mai furioasă, cu atât lumea înțelege mai bine și cât de 
absurdă e. Pentru suporterii de fotbal, dragostea pentru fenomen este însoțită și de solidaritate în momentele importante. Ne 
bucură anunțurile mai multor grupuri de suporteri care refuză în bloc să vină la stadion atâta timp cât tribunele nu sunt 
deschise pentru toți oamenii. Cu siguranta lor li se vor alatura si altii, daca aceste masuri absurde vor fi mentinute. 

Stadioanele se află, prin definiție, în aer liber. Suporterii trebuie să aibă acces pe stadion, este o aberație să restricționezi 
o activitate care are loc în aer liber. Vreți să opriți oamenii la gardurile arenelor sportive doar pentru că nu sunt vaccinați cu un 
ser experimental? 

Oare cât vor mai fi promovate aceste măsuri segregaționiste? Până când vom uita ce înseamnă activitățile sportive și 
evenimentele culturale? Sau până când va fi atinsă cota de vaccinare asumată de guvernanți, la fel cum regimul de tristă 
amintire își asuma cote agricole obligatorii? 

Vecinii bulgari au deschis complet granițele, accesul pe litoral și prezența la evenimente sportive.Pentru ei, viața merge 
înainte.Pentru noi, când? 

Deputat 
Ciprian-Titi Stoica 

*** 
 

Copiii reprezintă viitorul, iar noi trebuie să avem grijă de viitor 
Stimate domnule preşedinte,  
Stimaţi colegi,  
Pe 1 iunie am sărbătorit cu toții Ziua Copilului, fie că suntem părinți sau nu. Aș vrea să le transmit din nou tuturor un 

sincer ”La mulți ani”, sănătate pentru că de asta au nevoie în primul rând și le doresc doar bucurii întreaga viață. 
Destinele copiilor ne privesc pe toți pentru că ei înseamnă viitorul, al lor, al nostru, al întregii țări. Aș vrea ca drumul lor 

în viață să fie unul cât mai ușor, fără greutăți, fără suferințe, dar, din păcate, sunt conștientă ca și dumneavoastră că drumul 
pavat doar cu intenții bune nu e îndeajuns pentru a avea un viitor așa cum ne dorim. Trebuie să acționăm cu adevărat, doar 
declarațiile politice nu ajută pe nimeni. 

Pentru a le asigura copiilor de azi o perspectivă, trebuie pusă educația pe primul plan, începând de la stagiul preșcolar 
până la înalte studii, fără a mai bloca procesul educațional, așa cum a fost în ultimul an. Prioritatea Guvernului trebuie să fie 
asigurarea calității în învățământ prin punerea tuturor mijloacelor și a cât mai multe fonduri pentru dotarea unităților de 
învățământ cu laboratoare, aparatură de calitate și ultimă tehnologie, în concordanță cu epoca vitezei în care trăim. 

Un alt instrument ce îî poate proteja pe copii apărându-le drepturile este Tribunalul pentru Minori și Familie, precum cel 
de la Brașov, înființat în 2004 ca proiect pilot, însă cu rezultate foarte bune în cauzele civile și penale în care sunt implicați 
minori. Acest proiect pilot ar fi trebuit să devină o realitate în toate județele României, devenind o necesitate prin acordarea de 
atenție sporită proceselor ce privesc drepturile și protecția copiilor. 

Nu în ultimul rând, în drumul lor în viață, copiii trebuie sprijiniți și pe plan financiar. Programele existente pentru 
sprijinirea copiilor în procesul de dezvoltare, de la cei cu dificultăți financiare grave până la cei cu capacități extraordinare, 
trebuie să asigure tuturor aceeași atenție, indiferent de mediul din care provin. 
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Siguranța copiilor e o altă latură căreia trebuie să-i acordăm o importanță pe măsura vremurilor, iar în această direcție aș 
propune înființarea în cadrul inspectoratelor de poliție a unui departament dedicat prevenției împotriva abuzurilor asupra 
copiilor, de protecție și consiliere psihologică a victimelor. Un bun psiholog-polițist poate preveni atât părăsirea sânului 
familiei de către copii, cât și educarea copilulului să se ferească de agresori sau de diverse tentații care există zi de zi și poate 
oferi un sprijin celor ce s-au confruntat cu abuzuri. 

Însă pentru a eficientiza activitatea polițiștilor mai trebuie avut în vedere un aspect extrem de important care trebuie să 
pună siguranța copiilor, a noastră, a tuturor pe primul loc și anume depolitizarea numirilor în funcții a șefilor structurilor MAI, 
de la șeful Poliției Române până la șefii de posturi comunale. Numirile politice nu aduc profesionalism în desfășurarea 
activității, ci delăsare, chiar de multe ori dezinteres total față de situațiile apărute în teritoriu. Această depolitizare trebuie 
aplicată în toate domeniile, nu doar în structurile MAI, doar așa vom avea eficiență cu adevărat în ceea ce înseamnă punerea 
românilor dinaintea intereselor politice. 

Sunt sigură că veți acorda atenția cuvenită aspectelor menționate și vă asigur de conlucrare pentru a asigura acest viitor 
copiilor pentru că știu cu siguranță că în fiecare dintre noi e un copil, care astăzi le dorește binele și celor din jur! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Gianina Șerban 
*** 

 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Nechita - Adrian Oroş, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Lipsa banilor pentru irigaţii în România 
Stimate domnule ministru, 
În prezent, una dintre cele mai importante probleme pe agricultură  şi cu care se confruntă România este sistemul de 

irigaţii. 
În programul de Guvernare PNL, Alianța USR-PLUS şi Uniunea Democrată Maghiară din România,  se specifică faptul 

că România trebuie sa elaboreze Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR), pentru investiții în sisteme de irigați,  care 
nu au mai fost consolidate din 1989, fiind unul dintre motivele pentru care România nu este modernă şi performantă la 
capitolul agricultură. 

Având în vedere răspunsul Comisiei Europene, ”Cred că vă sunt necesare, dar nu vă dăm bani din PNRR pentru asta”, 
domnule ministru, vă solicit să  ne specificați: 

1. Care este strategia Ministerului pe care îl conduceţi privind accesarea fondurilor europene necesare acestui sector? 
2. Ce acţiuni va demara ministerul pe care îl conduceţi pentru a susţine modernizarea, dezvoltarea şi consolidarea 

sistemului de irigaţii în judeţul Ialomiţa, dar şi în România? 
Solicit răspuns scris şi verbal. 
Cu deosebită consideraţie,      Deputat 

Silviu- Titus Păunescu 
*** 

 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
     domnului Virgil-Daniel Popescu, ministru al Energiei 

 

Interconectarea sitemelor de transport electric ale României și Republicii Moldova 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule ministru, 
România și Republica Moldova sunt state înrudite care împărtășesc aceeași istorie, limbă, cultură, spiritualitate și 

aspirație de viitor. 
Problematica interconectărilor transfrontaliere a sistemelor de transport electric ale României și Republicii Moldova este 

gestionată de compania de transport și sistem CN Transeledctica SA, aflată în subordonarea Ministerului Energiei.   



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.18 - 2021  
Săptămâna 2 – 4 iunie 2021  

 

 

91 
 

Proiectele de interconexiune a sitetemelor electroenergetice ale celor două state românești – România și Republica 
Moldova – sunt proiecte strategice, cu rol esențial în atingerea obiectivului de consolidare a securității energetice a spațiului 
românesc, dar și a regiunii sud-est-europene. 

Guvernele de la București și Chișimău au semnat, în luna mai 2015, un Memorandum de Înțelegere privind realizarea 
proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova.  

În cadrul Memorandumului de la Chișinău, din mai 2015, au fost promovate trei proiecte strategice de interconectare a 
rețelelelor de energie electrică, și anume: 

a) interconexiunea electrică Isaccea-Vulcănești-Chișinău și stația back-to-back aferentă; 
b) interconexiunea electrică Iași-Ungheni-Strășeni și și stația back-to-back aferentă; 
c) interconexiunea electrică Suceava-Bălți și stația back-to-back aferentă. 

Memorandumul bilateral din mai 2015 a precedat semnarea, în iunie 2017, a Acordului asupra condițiilor de 
intreconectare a sistemelor electroenergetice din Republica Moldova și Europa Continentală. Acordul în cauză a fost semnat 
între Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem în domeniul Energiei Electrice (ENTSO-E) și Întreprinderea de 
Stat Moldelectrica. Acest acord prevede ca în maximum 1 an, deci până în iunie 2018, să fie efectuaste teste de funcționare 
izolată a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, iar până în iunie 2019 să fie efectuate și teste de funcționare 
interconectată cu sistemul electroenergetic european continental. 

Totodată, Compania CNTE Transelectrica SA oferă sprijin și consiliere operatorilor de transport și sistem din Republica 
Moldova și conduce, în cadrul ENTSO-E, proiectul pe termen mediu de interconectare asincronă prin Stație back-to-back la 
Vulcănești. 

În anul 2018 guvernul de la București a comunicat oficial că realizarea Stației back-to-back de la Vulcănești se poate 
implementa până în anul 2022 și că pentru soluția LEA 400 kV Iași-Ungheni-Strășeni era necesar să se construiască 
suplimentar o stație de 400 kV la Iași și  LEA de 400 kV până la aceasta, deoarece în anul 2018 în zonă exista doar rețea de 
220 de kV, a cărei capacitate era ocupată pentru alimentarea consumului din zonă.  

În zilele de 26 și 27 septembrie 2017 a avut loc la Chișinău o întâlnire între reprezentanții Transelectrica și 
Moldelectrica unde s-a menționat că în zona Iași nu exista rețea de 400 kV și nu era prevăzut în acel moment nicio 
reconstrucție, opinia părții române fiind că nu se mai confirma fezabilitatea realizării LEA 400 kV Strășeni-Ungheni-Iași. 
Evident, interesul firesc al României era să purceadă la construcția Stației de 400 kV la Iași și a rețelei de 400 kV până la 
aceasta pentru a nu compromite proiectul strategic de interconectare energetică a celor două state românești pe zona centrală a 
Basarabei. 

Recent (30 aprilie 2021), președintele Republicii Moldova, Maria Sandu, i-a cerut guvernului de la Chișinău să 
urgenteze realizarea proiectului strategic de interconectare a rețelelor electrice ale Republicii Moldova cu sistemul de transport 
electric al României, subliniind că stația electrică „back-to-back” de la Vulcănești și linia electrică Vulcănești-Chișinău ar fi 
urmat să fie date în exploatare în 2019, însă lucrările la acest proiect nu au început nici astăzi. 

Având în vedere cele menționate și dată fiind importanța strategică a acestor proiecte de securitate energetică, vă rugăm 
respectuos să ne comunicați:   

1. Care este stadiul actual al lucrărilor construcție a stației back-to-back la Vulcănești și dacă încheierea acestor lucrări se 
va putea realiza până la începutul anului 2022, așa cum a comunicat anterior guvernul de la București. 

2. Care este stadiul actual al lucrărilor de construcție a LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău și pentru când este preconizată 
încheierea acestor lucrări. 

3. Care este stadiul actual al lucrărilor de construcție a stației back-to-back la Bălți și pentru când este preconizată 
încheierea acestor lucrări. 

4. Care este stadiul actual al lucrărilor de construcție a LEA 400 kV Suceava-Bălți atât pe tronsonul din România, cât și 
pe cel din Republica Moldova și pentru când este preconizată încheierea acestor lucrări. 

5. Care este stadiul actual al lucrărilor de construcție a Stației de 400 kV de la Iași și a LEA de 400 kV până la aceasta. 
6. Care este stadiul actual al lucrărilor de construcție a LEA 400 kV spre Ungheni-Strășeni-Chișinău și pentru când este 

preconizată încheierea acestor lucrări. 
7. Care este orizontul concret de timp în care România va putea începe exportul de curent electric în Republica Moldova. 
8. Ce decizii au adoptat și ce măsuri au întrepins sau au în vedere Ministerul Energiei și, respectiv, Guvernul României 

pentru accelerarea procedurilor privind documentația necesară implementării proiectului strategic de interconectare a celor 
două state românești (aprobarea parametrilor tehnici, construcția Stației de 400 kV la Iași și a rețelei aferente, Hotărâri de 
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guvern de expropriere, de scoatere din fondul forestier, de scoatere din fondul agricol, de transfer de administrație, autorizarea 
construcțiilor, obținerea avizelor expirate etc.). 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîâu, prim-ministru al României 
 

Reiterearea întrebării parlamentare nr. 1245A privind motivele neacordării burselor identitare elevilor români din  
 

Ucraina, Serbia și Ungaria în anul de învățământ 2020-2021 
 

Stimate domnule prim-ministru, 
Având în vedere faptul că termenul legal6 pentru primirea răspunsului la întrebarea parlamentară nr. 1245A7 din 21 

aprilie 2021, având ca obiect privind motivele neacordării burselor identitare elevilor români din Ucraina, Serbia și Ungaria în 
anul de învățământ 2020-2021, a expirat la 14 mai 2021, fără ca să ni se solicite un termen suplimentar pentru examinare și 
fără a ni se prezenta un răspuns, reiterez întrebarea parlamentară și vă cer respectuos să-mi răspundeți prompt și explicit, în 
scris, indicând totodată motivele încălcării termenului legal pentru prezentarea răspunsului. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
 

Adresată domnului Florin-Vasile Cîțu, prim-ministru al României 
       domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe     
       domnului Lucian Nicolae Bode, ministru al Afacerilor Interne 
       domnului Liviu Bute, împuternicit inspector general al Poliției de Frontieră Române 

 
Aplicarea ilegală de către Poliția de Frontieră Română a Refuzului de intrare la frontieră pe motivul lipsei  

permisului de ședere sau a vizei de lungă ședere valabile în cazul cetățenilor Republicii Moldova care au intenționat  
să călătorească în România pentru mai puțin de 90 de zile 

 

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimați domnilor miniștri, 
Stimate domnule împuternicit inspector general, 
Am primit zeci de semnale că începând cu data de 13 mai 2021 mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, majoritatea 

absolută etnici români, au primit Refuz de intrare la frontieră pe motiv că aceștia nu ar deține ”permis de ședere sau viză de 
lungă ședere în România”. Potrivit legislației noastre în vigoare, aceste persoane fac parte din categoria românilor de 
pretutindeni și vin în România ca patrie etnică și istorică. 

În mod evident, cetățenii Republicii Moldova care nu dețin și cetățenia României sau a altor state ale Uniunii Europene 
și au primit refuz de intrare în țară din partea Poliției de Frontieră a României, au fost grav prejudiciați, iar în unele cazuri au 
fost grav prejudiciate și instituțiile sau companiile din Republica Moldova care și-au delegat reprezentanții în România.   

Formal, în explicațiile date de reprezentanții Poliției de Frontieră, au fost invocate prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
531 din 11 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și 

                                      
6A se vedea alineatul (3) al articolului 195 din Regulamentul Camerei Deputaților. 
7http://www.cdep.ro/interpel/2021/i1245A.pdf 
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stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 NU 
stabilește reguli noi față de Hotărârea anterioară, din aprilie 2021.  

Constatăm că această Hotărâre de Guvern nu diferă absolut cu nimic de Hotărârile de Guvern anterioare având același 
obiect de reglementare. Acestea într-adevăr stabilesc să străinii, așa cum sunt definiți de legislația română în vigoare, au 
nevoie de viză sau de permis de ședere sau viză de lungă ședere în România, dar în acest caz este vorba despre străinii cetățeni 
ai altor state decât cele care au regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. 

Republica Moldova însă, precum se cunoaște, are, din data de 28 aprilie 2014, regim liberalizat de vize cu Uniunea 
Europeană. Abolirea obligației de a deține viză de scurtă durată pentru cetățenii Republicii Moldova, posesori ai pașapoartelor 
biometrice, care călătoresc în spațiul Schengen, a fost posibilă prin modificarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 530 din 
2001. Ulterior, liberalizarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova a fost prevăzută de  Regulamentul UE 2018/1806 din 
14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe 
și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. 

Viza de scurtă durată nu este necesară pentru intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană, implicit în 
România, iar viza de lungă ședere, adică cea care depășește 90 de zile, poate fi solicitată doar în cazuri speciale reglementare 
de lege. Precizăm că Regulamentele nr. 530 și nr. 1806 ale Uniunii Europene se aplică direct și preeminent, deci cu întâietate, 
în raport cu norma internă din România. Nicio Hotărâre a Guvernului României nu poate amenda sau anula prevederile 
Regulamentelor Uniunii Europene cu incidență în planul liberalizării regimului de vize cu state terțe. Trebuie să amintim că în 
conformitate cu Mecanismul de Suspendare a Regimului de Vize revizuit şi consolidat de către Comisia Europeană în 2017, un 
stat membru al UE nu poate decide unilateral reintroducerea regimului de vize cu un stat terț.  

Republica Moldova împărtășește regimul liberalizat de vize cu Ucraina, stat în care avem cea mai mare comunitate 
istorică de români, dar și cu alte state ex-sovietice ca Georgia sau Armenia. 

În toate cazurile recente de refuzare a intrării cetățenilor Republicii Moldova în România avem de a face cu interpretări 
greșite și abuzive ale reprezentanților Poliției de Frontieră, structură în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne. Aceste 
abuzuri trebuie să înceteze. Ele generează confuzie, revoltă legitimă și, uneori, din păcate, stări de spirit antiromânești.  

În calitatea mea de deputat ales în circumscripția nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara 
granițelor țării a prezentat o Declarație politică în Camera Deputaților, prin care, între alelte, am cer implicarea directă și 
constructivă a primului ministru al României și a ministrului Afacerilor Interne pentru rezolvarea situației și i-am asigurat pe 
toți deținătorii de cetățenie a Republicii Moldova, posesori ai pașapoartelor biometrice și doritori de a călători în România 
pentru mai puțin de 90 de zile, că voi întreprinde toate demersurile necesare în vederea încetării abuzurilor la care s-au dedat în 
ultimele două săptămâni polițiștii de frontieră, refuzând intrarea în România, respectiv în Uniunea Europeană.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
1. Numărul de cazuri de aplicare a Refuzului de intrare la frontieră cetățenilor Republicii Moldova începând cu data de 

13 mai 2021, defalcat pe Punctele de Trecere a Frontierei. 
2. Numărul total de cazuri de aplicare a Refuzului de intrare la frontieră, începând cu 13 mai 2021, cetățenilor altor state 

(decât Republica Moldova) care au regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. 
3. Punctele de vedere ale Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Afacerilor Externe asupra 

situației care a existat între 13 mai 2021 și 01 iunie 2021 privind aplicarea cetățenilor Republicii Moldova a Refuzului de 
intrare la frontieră sub pretextul nedeținerii unei vize de lungă ședere sau a unui perimis de ședere în România. 

4. Dacă funcționari concreți care au dispus aplicarea Refuzurilor de intrare la frontieră cetățenilor Republicii Moldova în 
perioada 13 mai 2021 – 01 iunie 2021 au suportat consecițe în sensul tragerii lor la răspundere administrativă, inclusiv prin 
ademitere din funcție. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră distincte în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

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

Teritoriul național, între obiectul tranzacțiilor și garanțiile constituționale. 
 

Stimate domnule ministru, 
Constituția României, în articolul 1, alin. 5.) prevede că În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a 

legilor este obligatorie. Încep cu acest enunț pentru a înțelege, cu toții, că suntem egali în fața legii, atât în exprimarea 
drepturilor noastre, cât și în respectarea lor și a rigorilor impuse de acestea. 

Pornind tot de la Constituția României, trebuie să acordăm atenția cuvenită teritoriului țării, ca acesta să nu se 
înstrăineze în nici un fel, nici măcar la bucată, acesta fiind idealul inaintașilor noștri care și-au dat viața secole la rând pentru 
țară. 

”Noi vrem pământ” nu e doar o poezie ce a reflectat situația de la începutul secolului XX, când țăranul român, supus la 
batjocură din partea arendașilor străini, își cerea dreptul asupra muncii sale. Noi, românii vrem ca acest pămănt românesc să 
rămână al nostru, al acestui neam, nu îl înstrăinăm nimanui. 

Domnule ministru, singura țară din Uniunea Europeană care își dă acordul ca pământurile ei să fie înstrăinate e 
România. În alte țări acest lucru e aspru sancționat, fiind o faptă penală, așa cum ar fi normal și în cazul României. Bulgaria, 
Franța, Germania, Olanda pun piedici prin lege vânzării terenurilor. 

În acest context, în care nici o altă țară europeană nu-și vinde terenurile către străini și ținând cont de prevederile 
Constituției, domnule ministru, vă rog să-mi comunicați: 

1. Care este cauza lipsei de intervenție în împiedicarea vânzării terenurilor către străini? 
2. Veți lua măsuri pentru împiedicarea acestui fenomen? 
3. Veți iniția sau veți susține un proiect legislativ care să pună capăt vânzării terenurilor, chiar și pe bucăți? 
Solicit răspunsul în formă scrisă. 
Cu mulțumiri,                Deputat  

Gianina Șerban 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Autorizarea pentru cumpărarea unei arme letale de vânătoare 
 

Stimate domnule ministru, 
În vederea autorizării cumpărării unei arme letale de vânătoare, una dintre condițiile impuse de lege este cea prevăzută 

de art. 14 alin. (1) lit. f din Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările 
ulterioare, care impune ca solicitantul să nu prezinte pericol pentru ordinea publică și siguranța națională, pentru viața și 
integritatea sa corporală sau a altor persoane.  

Prin urmare, domnule ministru, vă rog să-mi răspundeți la urmăroarea întrebare: 
Refuzul, dat de către instituțiile abilitate, privindautorizarea cumpărării unei arme letale de vânătoare, dat în temeiul art. 

14 alin. (1) lit. f din Legea nr. 295/2004, trebuie să fie motivat atât în drept, cât și în fapt ? 
Solicităm răspuns scris și oral.                Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Posibilitatea existenței unor consilieri onorifici în ambasade și consulate 
 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere dispozițiile Art. 7 și Art. 69 din Constituția României, potrivit cărora România sprijină întărirea 

legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt, iar în exercitarea mandatului, 
deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului, ținând seama de situația deplânsă de mai mulți români din diaspora, în cadrul 
audiențelor parlamentare acordate, privind lipsa unor reprezentanți onorifici ai societății civile – în speță, ai asociațiilor 
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românilor de pretutindeni – în relația directă cu ambasadele și consulatele, prin care să se realizeze o consultare constantă cu 
cetățenii din străinătate, 

Prin prezenta vă solicităm să ne comunicați dacă la nivelul ambasadelor și consulatelor românești există în prezent un 
sistem instituționalizat de consultare a românilor de pretudindeni și, în caz afirmativ, dacă este legal reglementat și cum se 
manifestă efectiv în relația cu asociațiile românilor de pretutindeni. 

Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat 

Ringo Dămureanu 
*** 

 
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 
Situația posturilor ocupate și a celor vacante din ambasade și consulate 

 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere dispozițiile Art. 7 și Art. 69 din Constituția României, potrivit cărora România sprijină întărirea 

legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt iar în exercitarea mandatului, 
deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului, ținând seama de situația deplânsă de mai mulți români din diaspora, în cadrul 
audiențelor parlamentare acordate, privind personalul insuficient din ambasade și consulate, pe motiv că posturile sunt blocate 
la angajare, ceea ce ar determina o capacitate redusă de a răspunde nevoilor actuale ale românilor de pretutindeni, 

Prin prezenta vă solicităm să ne comunicați care este situația actuală a posturilor ocupate și a celor vacante din 
ambasadele și consulatele românești. 

Solicităm răspuns scris și oral.     Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
 
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Stadiul lucrărilor de la Castelul Bornemisza Gurghiu, județul Mureș 
 

Stimate domnule ministru, 
Castelul Bornemisza este situat în centrul localității Gurghiu, județul Mureș și a fost unul dintre cele mai importante 

castele regale din Transilvania ce impresionează atât prin arhitectură, cât și prin vechime, fiind construit în secolul al XVII-lea, 
mai precis în anul 1643.  

În prezent, Castelul Bornemisza face parte din lista Monumentelor Istorice de Interes Național protejate de lege, 
categoria A, cea mai înaltă categorie de monumente istorice care există în țara noastră.  

Castelul pe lângă importanța lui are și un avantaj considerabil, Parcul Dendrologic Gurghiu, iar turismul ar trebui să se 
dezvolte în acest patrimoniu. 

În concluzie vă rog să îmi răspundeți dacă se execută lucrări de reabilitare la Castelul Bornemisza în prezent și care este 
stadiul acestora. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministru al Culturii 
 

Interdicția de a ocupa o funcție publică 
Stimate domnule ministru, 
Propus în funcție de UDMR, domnul Andras Istvan Demeter a fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii de către 

premierul Florin Cîțu, prin Decizia 203din M.O. nr.226/5 martie 2021. Domnul Andras Istvan Demeter a fost condamnat în 
noiembrie 2017de Înalta Curte de Casație și Justiție prin sentință definitivă pentru încălcarea legii conflictului de interese. 
Domnia sa a avut interdicția de a ocupa trei ani o funcție publică, în urma deciziei Curții Supreme, interdicție ce a expirat în 
noiembrie 2020. Cu toate acestea, în ciuda condamnării primite de la Înalta Curte, a continuat să ocupe pozițiile de membru în 
Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, dar și coordonator cu atribuții de director al Casei de 
Producție a TVR. În decembrie 2017, Agenția Națională de Integritate a cerut, printr-o adresă, președinților celor două camere 
ale Parlamentului să demareze procedurile de destituire din funcție, având în vedere că sancțiunea legală era interdicția de a 
mai ocupa o funcție publică timp de trei ani.  

Cu toate acestea, până în anul acesta a rămas în funcții plătite bine din bani publici! 
ANI l-a acuzatîn septembrie 2011pe domnul Andras Istvan Demeter că,pe vremea când ocupa funcția de director 

general-președinte al Radioului Public, a semnat un ordin prin care s-a desemnat singur în funcția de coordonator, într-un 
proiect cu fonduri europenePOSDRU, obținând în urma activităților desfășurate un venit brut în valoare de 190.000 de lei. 
Potrivit ANI, Demeter a emis un act administrativ în exercitarea funcției publice de autoritate, care produce un folos material 
pentru sine, încălcând astfel legea conflictului de interese. În calitate de director al Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely” 
din Timişoara, actorul Andras Istvan Demeter, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 1 în 2016 în dosarul devalizării bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune, fiind acuzat de săvârşirea 
infracţiunilor de abuz în serviciu şi conflict de interese. Nu se știe parcursul acestui dosar, dacă s-a finalizat cu trimiterea în 
judecată sau a fost închis. Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Demeter definitiv prin Decizia 3456/8 noiembrie 
2017. Având în vedere istoricul său profesional, dacă în această calitate de secretar de stat se va ocupa de multitudinea de 
activități descrise pe site-ul ministerului pe care îl conduceți, vă solicit să îmi răspundeți dacă este legală ocuparea funcției de 
demnitate publică în statul român, a unui cetățean care ignoră cu bună științădeciziile judecătorești și legile statului pentru a 
avea beneficii materiale de sute de mii de lei anual. 

 Solicit răspuns în scris. 
 Cu deosebită considerație,                         Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 
Adresată domnului Florin Ionel Moise, vicepreședinte Agenția Națională de Integritate 
 

Interdicția de a ocupa o funcție publică 
Stimate domnule vicepreședinte, 
Propus în funcție de UDMR, domnul Andras Istvan Demeter a fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii de către 

premierul Florin Cîțu, prin Decizia 203 publicată în M.O. nr.226/5 martie 2021. Domnul Andras Istvan Demeter a fost 
condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție prin sentință definitivă pentru încălcarea legii conflictului de interese, în 
noiembrie 2017. Domnia sa a avut interdicția de a ocupa trei ani o funcție publică, interdicție ce a expirat în noiembrie 2020. 
Cu toate acestea, în ciuda condamnării primite de la Înalta Curte, Andras Istvan Demeter a continuat să ocupe pozițiile de 
membru în Consiliul de Administrație al Radioului Public, dar și coordonator cu atribuții de director al Casei de Producție a 
TVR. În decembrie 2017, Agenția Națională de Integritate a cerut, printr-o adresă, președinților celor două camere ale 
Parlamentului să demareze procedurile de destituire din funcție, având în vedere că sancțiunea legală era interdicția de a mai 
ocupa o funcție publică timp de trei ani.  

Cu toate acestea, până în anul acesta a rămas în funcții plătite bine din bani publici!  
Agenția Națională de Integritate l-a acuzat mai acuzat în trecut pe Andras Istvan Demeter că, în septembrie 2011, pe 

vremea când ocupa funcția de director general al Radioului Public, a semnat un ordin prin care s-a desemnat singur în funcția 
de coordonator, într-un proiect cu fonduri europene POSDRU, obținând în urma activităților desfășurate un venit brut în 
valoare de 190.000 de lei. Potrivit ANI, Demeter a emis un act administrativ în exercitarea funcției publice de autoritate, care 
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produce un folos material pentru sine, încălcând astfel legea conflictului de interese. Înalta Curte de Casație și Justiție l-a 
condamnat pe Demeter definitiv prin Decizia 3456/8 noiembrie 2017.  

Am în vedere experiența Dvs. de mai mult de 10 ani în cadrul ANI, în mod special în organizarea, coordonarea și 
controlul activităților din cadrul Direcției Generale a Inspecției de Integritate, vă solicit să îmi răspundeți dacă este legală 
ocuparea funcției de demnitate publică în statul român a unui cetățean care ignoră cu bună știință deciziile judecătorești și 
legile statului pentru a avea beneficii materiale de sute de mii de lei anual. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,         Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Eduard Raul Hellvig, director al Serviciului Român de Informații 
 

Intervievarea pe teritoriul României a cetățenilor altor state 
Stimate domnule director,  
În ultima perioadă am fost contactați de etnici români aflați pe teritoriul unor state vecine și prietene, precum Ucraina 

sau Serbia, care trăiesc în comunitățile istorice românești de pe teritoriul acestor state, solicitanți de cetățenie română. Aceștia 
ne-au  comunicat că au fost contactați de persoane necunoscute, care s-au dat drept angajați ai Serviciului Român de Informații 
și le-au cerut să vină în România și să se prezinte la un interviu, pentru completarea unui ”formular” în vederea obținerii unui 
așa-numit ”aviz”.  

Deoarece în conținutul Legii nr. 14 / 1992, privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu 
modificările și completările ulterioare, nu am identificat acest tip de acțiuni între competențele și atribuțiile SRI, existând 
îndoieli rezonabile în ceea ce privește situația descrisă, dar ținând seama și de interesul firesc al fraților români de a dobândi 
cetățenia Țării-Mame, care necesită clarificarea urgentă a acestor aspecte, 

Vă rugăm să ne comunicați dacă Serviciul pe care îl conduceți are între atribuțiile și competențele sale legale pe acelea 
de a contacta cetățeni de pe teritoriul altor state, fie ei și solicitanți de cetățenie română și, în caz afirmativ, care este motivul 
de fapt și temeiul legal al acestor acțiuni. 

Solicit răspuns scris și oral.         Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
  

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministru al Culturii 
 

Tezaurele Umane Vii 
Stimate domnule ministru, 
Programul ”Tezaure Umane Vii” este o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului 

cultural imaterial, prin intermediul căruia sunt identificate persoanele care, făcând dovada caracterului excepțional al 
performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale 
nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia. 

Programul funcționează din anul 2010, în baza Ordinului ministrului Culturii nr. 2491 din 27.11.2009, cu modificările 
ulterioare. În perioada 2010 – 2020 au fost acordate de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural 
Imaterial62 de titluri, pentru tot atâtea personalități ale artelor tradiționale reprezentative pentru România, în cadrul a 8 sesiuni. 
Dintre acești oameni, o parte deja ne-au părăsit. 

Abia zilele acestea Ministerul Culturii, cu o întârziere absolut inexplicabilă, le-a acordat diplomele aferente sesiunii 
2020, în baza titlurilor acordate de către Comisie, timp în care nu puteau fi recunoscuți și onorați cum se cuvine de către 
comunitățile locale, naționale și/sau internaționale.  

Venim către Dumneavoastră cu rugămintea ca, din poziția de Ministru al Culturii, să faceți urgent demersurile necesare 
pentru ca acești oameni să își primească în timpul vieții minime forme materiale de recunoștință și apreciere din partea Statului 
român.  

Spunem ”în timpul vieții” deoarece, din păcate, există precedente în care persoane care au primit titlul au decedat chiar 
și înainte de a-și primi diplomele, întrucât Ministerul Culturii nu a catadicsit nici măcar să le tipărească și să le transmită la 
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timp celor îndreptățiți. S-au lăsat să treacă ani, până când să le înmâneze, lucru care se întâmplă din nou, diplomele aferente 
sesiunii 2020 fiind înmânate, așa cum spuneam, zilele trecute. 

Titlul acesta este însă onorific, deoarece, în mod impardonabil, Ministerul Culturii nu a găsit fondurile pentru a 
recompensa câtuși de puțin pasiunea, dăruirea, altruismul, eforturile și sacrificiile făcute de acești oameni minunați. 

Cu toate că există o lege în vigoare prin care acești puțini reprezentanți păstrători ai culturii tradiționale din România ar 
putea fi recompensați, Legea nr. 118/2002, aceasta nu a fost aplicată niciodată în ceea ce privește creatorii populari. 

Credem că acești oameni de aur și de tezaur reprezintă România profundă și merită respectul Țării și al Guvernului, 
merită recunoștința noastră a tururor, iar Dumneavoastră puteți șterge rușinea de pe obrazul generației noastre. 

Prin prezenta, vă adresăm următoarele întrebări: 
1) Câte personalități ale artelor tradiționale reprezentative pentru România aufost acordate de către Comisia Națională 

pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial ? 
2) Cunoaște Ministerul Culturii câte Tezaure Umane Vii sunt în viață în prezent ? 
3) Cunoaște Ministerul Culturii care este starea socială și materială actuală a Tezaurelor Umane Vii din România ? Ce 

anume mai exact cunoașteți ? Știți care este cuantumul pensiilor publice primite de fiecare dintre aceștia ? 
4) Acceptați faptul că acești oameni, majoritatea vârstnici, bolnavi și săraci, sunt obligați de societatea actuală 

românească să trăiască, de cele mai multe ori, la limita sau chiar sub pragul sărăciei? 
5) Acceptați ideea recompensării sociale și materiale a Tezaurelor Umane Vii și/sau a urmașilor acestora ? 
6) Cunoașteți să fi inițiat Ministerul Culturii sau orice altă autoritate națională vreun demers în vederea recompensării 

sociale și materiale a Tezaurelor Umane Vii și/sau a urmașilor acestora ? Există vreun proiect inițiat de Dvs. în acest sens? 
Solicit răspuns scris și oral. 

Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
 

Adresată domnului  Nechita-Adrian Oros, ministru al Agriculturii si Dezvoltării Rurale 
 

Refuzul aplicării legii in vederea asigurării suprafețelor necesare pentru pășunat 
 

Stimate domnule ministru, 
În calitate de deputat ales în circumscripția 29 Neamț, am primit și primesc sesizări legate de dificultațile cu care se 

confruntă micii fermieri – crescători de animale, nemulțumiți de abuzurile la care sunt supuși de către autoritațile 
administrației publice locale în ceea ce privește asigurarea suprafeței necesare pentru pașunat.    

În acest sens, am primit la biroul meu parlamentar o adresă din partea Domnului Munteanu Mihai, comuna Baltătești, 
Județul Neamț.  Domnia sa este mic fermier care de la 5 capete vaci lapte a ajuns să dețină 40 capete vaci lapte și reclamă 
abuzuri din partea primăriei care vrea să il deposedeze de cele 20 ha deținute prin aprobarea anterioară a aceleași primării, 
hectare necesare pășunatului conform cerințelor APIA.  

Nu este corect să existe disensiuni între Primarii si crescătorii de animale în legătură cu aspectele mai sus menționate, 
iar dacă nu se vor lua măsurile necesare în vederea rezolvării acestor situații, de alfel nu puține la număr, voi milita și pentru 
schimbarea cadrului legal într-unul favorabil crescătorilor de animale pentru a li asigura și garanta suprafețele  necesare pentru 
pășunat. 

În conformitate cu prevederile Legii 86/2014 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, primaria comunei Băltătești este obligată sa îi aloce 
Domnului Munteanu Mihai pășune în extravilan, iar pentru cele 40 de capete vite lapte este îndrituit la a  beneficia de  20 
hectare suprafață necesară pentru pășunat. 

Primăria, în loc să aplice prevederile Legii 86/2014,  a transferat terenuri din extravilan în intravilan pentru a le scoate la 
licitație, spre vînzare. 

Ținând cont de aspectele mai sus menționate și de faptul că autoritățile competente aflate in subordinea Ministerului 
condus de Dumneavoastră sunt în masura să lămurească aceste aspecte, vă înaintez aceasta întrebare la care anexez și sesizarea 
primită din partea Domnului Munteanu Mihai. 

Prin urmare, Domnule Ministru, vă rog să precizați care sunt demersurile pe care le veți face in vederea soluționării 
acestei situații cu care se confruntă, de altfel, mult prea mulți fermieri? 
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În continuare, vă rugăm sa ne precizați ce ar trebui să facă și ce soluție ar trebui  găsească un crescator de animale după 
ce ani la rând a depus efoturi susținute pentru a-și derula activitatea, a creat plus-valoare, ajungând în prezent să fie blocat de 
refuzul aplicării legii? 

Solicit răspuns oral și scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat 

Mitrea Dumitrina 
*** 

 
 

 Interpelare  
 
Adresată: domnului Florin Vasile Câțu, prim-ministrul României 
De către: Serban Gianina, deputat 
Obiectul interpelarii: 1 iunie, data la care începe discriminarea 

 
Stimate domnule prim-ministru, 
Ați declarat că de la 1 iunie starea națiunii se va schimba și că vom intra cu toții în ”marea relaxare”. Am constatat că 

această relaxare are, totuși, regulile ei, reguli care pot pune probleme din nou desfășurării activităților cetățenilor în cele mai 
bune condiții, mai ales punând probleme asupra egalității drepturilor românilor, așa cum prevede Constituția României, la art. 
16, alin.1) și alin.2).  

Hotărârea de Guvern potrivit cărora în spațiile închise sau deschise vor putea avea acces doar persoanele vaccinate, cele 
care au un test negativ și cele care au trecut prin boală în urmă cu cel mult 90 de zile, este în contradicție cu legea 
fundamentală a României, art.16,  care prevede că ”cetățenii sunt egali în fața legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi 
fără discriminări”. Condiționarea accesului persoanelor de orice fel, vaccinate sau nu, în spații publice, constituie o gravă 
încălcare a drepturilor prevăzute atât în Constituția României, cât și in Declarația Universală a Drepturilor Omului, la art. 1 și 
art.7, care prevăd că ”toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”, respectiv ”toţi oamenii sînt egali 
în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală 
împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare”. 

Articolul 16 al HG 32/27.05.2021 interzice prezența părinților la festivitățile organizate cu prilejul încheierii anului 
școlar dacă nu sunt vaccinați cu schema completă, sau cu un rezultat negativ al unui test RT-PCR sau dovada scrisă că au 
trecut prin boală cu minim 15 zile înainte de eveniment, dar nu mai târziu de 90 de zile. 

În acest context, în care drepturile și libertățile fundamentale ale românilor se doresc a fi restrânse într-un mod ce 
contravine atât legilor României cât și internaționale, domnule prim-ministru, vă rog să-mi comunicați: 

1. Prin măsurile luate pe criterii medicale, există sau nu discriminare între cetățeni? 
2. Pentru accesul tuturor cetățenilor la evenimente, veți asigura gratuitatea testării? 
3.Care este diferența între părinții aflați la o festivitate școlară, în curtea școlii și cei din afara curții? 
Solicit răspunsul în formă scrisă. 
Cu mulțumiri, 

*** 
 

 
 


