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Stimaţi abonaţi, 
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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  

legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2022 
(Situaţia cuprinde datele la 13 mai 2022) 

                                                                                                                                                                                                              

 

Totalul iniţiativelor legislative      1735 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 266 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 224 

      256 

– votate  

 

 

 

d 

 

     254     

             din care: - înaintate la Senat        22 

                            - în procedura de promulgare   48 

                            - promulgate* 104 

                            - respinse definitiv   80 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1479 

a) pe ordinea de zi 394 

b) la comisii  

 

1064 

 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

vedere Guvern 

2 

3) Desesizări 5 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 8 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 7 

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

 

 Cele 254 de iniţiative legislative votate privesc: 

                    100 de proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                             din care: 

                                66 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                                11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                23 de proiecte de legi 

                     154 de propuneri legislative 

                             din careern:n care 

     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 134 de legi, dintre care 30 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

Şedinţa din zilele de luni, 9 și marți, 10 mai 2022 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Cele 7 iniţiative legislative votate privesc: 

          7 propuneri legislative 

 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 38  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         4                              

7         

   - votate 7 

                      - la Senat                              3 

                      - respinse definitiv   4 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 

în ședința din 9 mai 2022  

și respinse de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 2022 

 

 

 Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care se 

transmit spre dezbatere Senatului: 

 

 
Pl-x nr. 2/2022 – Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ 

 

(Proiectul se consideră adoptat în forma inițială, în condițiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituția României republicată). 

 

 

 
I. Hotărâri respinse de Camera Deputaților 

 

 
PH CD 64/2021 - Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 

 
II. Proiecte de lege respinse de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:   

 

1.  Pl-x 377/2021 - Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de 

urgență  

 

2.  PL-x 213/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români  

 

3.  Pl-x 62/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată  

 

4.  PL-x 524/2020 - Proiect de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19  

 

 III. Propuneri legislative respinse de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și 

care se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

1. Pl-x 79/2022 – Propunere legislativă „Legea suveranității – Legea pentru protejarea interesului 

superior și suveran al poporului și al cetățeanului român”                       

 

2. Pl-x 46/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educației naționale 

nr.1/2011  
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D. Situaţia proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar al 

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2022 
(situaţie la data de 13 mai 2022) 

 

 

În 23.02.2022, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 

ordinară a anului 2022, care  cuprinde 112 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 62 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 

procesului legislativ:  

 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera decizională 
Proie

cte 

În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 

 

 

12 

 

0 
- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente:  

- înregistrate la BP: 

 

2 

1 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

6 

1 

1 

1 

Camera Deputaţilor:  28 0 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

1 

17 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

2 

8 

Senat+Camera 

Deputaților: 
    22             -    

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

10 

12 

  

0 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

0 

Total: 62 0  

 

4

3 

  

 

1

9 
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                                                                                                                                                                                                                              ANEXĂ 

 

 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

(situaţie la data de 16 mai 2022) 

 

 

 

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 

184/2022 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 

semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 

2020, la Acordul dintre Guvernul României, 

Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri 

al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind 

înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, 

semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002.  

(poz. II- 31) 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Ratificarea Protocolului semnat de partea română la 

Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul 

României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de 

Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare 

privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, 

semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002. Protocolul 

vizează, potrivit expunerii de motive, extinderea zonei 

de responsabilitate a batalionului la bazinul fluviului 

Dunărea, pe lângă cel existent deja, şi anume bazinul de 

recepţie al râului Tisa. 

CD -  OZ Plen 

APĂR  

S  -  

Raport depus 

pe 

10.05.2022 

(202/R/2022) 

2 
PLx 

217/2022 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei privind 

Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă 

pentru Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 

27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de 

România, la Paris, la 23 septembrie 2021. (poz. II-

32) 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională:Senatul 

Ratificarea Convenţiei privind Organizaţia 

Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie, 

deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021 – 

26 ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 

septembrie 2021.  

CD -  OZ Plen 

TRSP 

S -   

Raport depus 

pe 

11.05.2022 

(207/R/2022) 

3 

PLx  

139/2022 

 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea 

zgomotului ambiant. (poz. II-2) 

Modificarea şi completarea Legii nr.121/2019, în sensul 

transpunerii Directivei (UE) 2020/367 a Comisiei din 4 

martie 2020 de modificare a anexei III la Directiva 

S -  Adoptat pe 

21.03.2022 

CD -  OZ Plen 

Raport depus 

pe 

12.05.2022 



 

7 

Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 

101/2022 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

în ceea ce priveşte stabilirea metodelor de evaluare a 

efectelor dăunătoare ale zgomotului ambiental. 

MED (208/R/2022) 

4 

Plx 

194/2022 

 

L 

72/2022 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență și a altor acte normative. 

(poz. I-a-13) 

- Procedură de urgenţă:nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 

2019 privind cadrele de restructurare preventivă, 

remiterea de datorie şi decăderile, precum şi măsurile 

de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de 

insolvenţă şi de remitere de datorie şi de modificare a 

Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind 

restructurarea şi insolvenţă). Proiectul vizează 

modificarea şi completarea Legii nr.85/2014, în sensul 

instituirii unor proceduri de prevenire a insolvenţei la 

care pot recurge debitorii aflaţi în dificultate şi, 

respectiv, a unor proceduri colective de insolvenţă 

pentru acoperirea pasivului debitorului, în cadrul 

cărora debitorul beneficiază, atunci când este posibil, 

de şansa de redresare a activităţii sale.  

S -  Adoptată pe 

11.04.2022 

CD -  ECON și 

JUR 

pt.raport comun 

TDR: 

11.05.2022 

5 

Plx 

230/2022 

 

L 

180/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia 

socială. (poz. II-19) 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.219/2015. 

S -  Adoptată pe 

02.05.2022 

CD -  ECON, IND 

și MUN 

pt.raport comun 

TDR: 

24.05.2022 

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-9) 

- 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  
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Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

7 

PLx 

165/2020 

 

L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.  

(poz. I-b-10) 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.132/2017, pentru 

asigurarea respectării obligaţiilor ce revin României 

potrivit Directivei 2009/138/CE şi Directivei 

2009/103/CE, având în vedere emiterea de către 

Comisia Europeană a Avizului motivat din 26.07.2019.  

S -  Adoptat pe 

23.04.2020 

CD -  BUG, IND,  

JUR și TRSP 

pt. raport comun 

 

 

TDR: 

14.05.2020 

8 

PLx 

196/2022 

 

L 

153/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.126/2018 privind pieţele de instrumente 

financiare. (poz. II-7) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.126/2018, în 

vederea transpunerii în legislaţia naţională a 

prevederilor Directivei (UE) 2019/2177 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 18 

decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE 

privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii 

de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), a 

Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor 

financiare şi a Directivei (UE) 2015/849 privind 

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul 

spălării banilor sau finanţării terorismului. 

S -  Adoptat pe 

11.04.2022 

CD -  BUG 

pt. raport  

 

TDR: 

11.05.2020 

9 

PLx 

197/2022 

 

L 

176/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind 

gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 

nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, 

pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, 

în perioada 2014-2020. (poz. II-30) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.29/2015. Proiectul instituie cadrul legal privind 

asigurarea supracontractării în cadrul programelor 

ENI, respectiv Programul operaţional comun Romania-

Ucraina 2014-2020 şi Programul operaţional comun 

Romania-Republica Moldova 2014-2020.  

S -  Adoptat pe 

11.04.2022 

CD -  BUG și 

ADMIN 

pt. raport comun 

 

TDR: 

11.05.2020 

10 

PLx 

458/2019 

 

L 

326/2019 

Proiectul Legii resurselor hidrominerale.  

(poz. I-b-15)  

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului instituţional şi a modului de 

desfăşurare a activităţii de prospecţiune, explorare, 

încetarea concesiunii, protecţie şi valorificare a 

resurselor hidrominerale.  

 

 

S  - Respins pe 

07.10.2019 

CD -  IND 

pt. raport  

 

TDR: 

29.10.2019 



 

9 

Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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-3)  

- 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 

99/2022 

 

L 

25/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de 

preluare a deșeurilor provenite de la nave.  

(poz. I-a-6) 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/883 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 

2019 privind instalaţiile portuare de preluare pentru 

predarea deşeurilor provenite de la nave, de modificare 

a Directivei 2010/65/UE şi de abrogare a Directivei 

2000/59/CE, publicată în Jurnalul Oficial seria L nr.151 

din 7 iunie 2019.  

S -  Adoptat pe 

07.03.2022 

CD -  IND și 

MED 

pt. raport comun 

 

TDR: 

05.04.2022 

13 

PLx 

125/2022 

 

L 

28/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul 

transporturilor rutiere. (poz. I-a-2) 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2011, a Ordonanţei Guvernului nr.37/2007, a 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2011, precum şi a Legii 

nr.16/2017.  

S  - Adoptat pe 

14.03.2022 

CD - IND, MUN 

și TRSP 

pt. raport comun 

 

TDR: 

07.04.2022 

14 

PLx 

228/2022 

 

L 

178/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice 

a blocurilor de locuinţe. (poz. II-42) 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2009. Intervenţiile legislative vizează 

instituirea unor măsuri care să conducă la creşterea 

numărului de clădiri renovate energetic cel puţin 

moderat. Totodată, se urmăreşte eficientizarea 

Programului naţional multianual privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin 

introducerea în lista cheltuielilor eligibile a unor lucrări 

de intervenţie care să conducă la o renovare, cel puţin 

moderată, precum şi a cheltuielilor necesare elaborării 

documentaţiei tehnico-economice. 

S  - Adoptat pe 

14.03.2022 

CD - IND, 

ADMIN și MED 

pt. raport comun 

 

TDR: 

24.05.2022 
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Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

15 

PLx 

96/2022 

 

L 

19/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea 

siguranței circulației pe infrastructura rutieră.  

(poz. I-a-4) 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.265/2008, în scopul 

sporirii gradului de siguranţă rutieră şi reducerii 

pierderilor umane, materiale şi financiare cauzate de 

accidentele rutiere. Proiectul transpune prevederile 

Directivei (UE) 2019/1936 a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a 

Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei 

infrastructurii rutiere. 

S -  Adoptat pe 

07.03.2022 

CD -  TRSP 

pt. raport 

TDR: 

05.04.2022 

16 

PLx 

98/2022 

 

L 

19/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea 

sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea 

schimbului transfrontalier de informații cu privire la 

neplata tarifelor rutiere. (poz. I-a-5) 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/520 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 

2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare 

rutieră electronică şi facilitarea schimbului 

transfrontalier de informaţii cu privire la neplata 

taxelor rutiere în cadrul Uniunii.  

S -  Adoptat pe 

07.03.2022 

CD -  TRSP și 

INFOCOM 

pt. raport comun 

TDR: 

05.04.2022 

17 

PLx  

435/2021 

 

L 

269/2021 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 

privind introducerea deliberată în mediu a 

organismelor modificate genetic. (poz. I-b-8) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2007, din perspectiva necesităţii de 

aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi 

exigenţele europene incidente în materie, în contextul 

îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate 

din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

S -  Adoptat pe 

04.10.2021 

CD -  AGRIC, 

ADMIN și MED 

pt. raport comun 

TDR: 

02.11.2021 

 

18 

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-16) 

- 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 



 

11 

Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

19 

PLx 

479/2021 

 

L 

321/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate. (poz. I-b-17) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.185/2017. 

Intervenţiile legislative vizează, potrivit notei de 

fundamentare, clarificarea unor prevederi, astfel încât 

să se asigure îndeplinirea scopului şi obiectivelor 

Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în 

Sănătate (ANMCS) printr-o mai bună organizare şi 

funcţionare a instituţiei. 

S -   Adoptat pe 

11.10.2021 

CD - SĂN  

pt. raport  

 

TDR: 

09.11.2021 

20 
PLx 

185/2022 

Proiect de Lege privind stabilirea cadrului 

organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel 

naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului 

european de informaţii şi de autorizare privind 

călătoriile. (poz. II- 34) 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului organizatoric în scopul 

operaţionalizării la nivel naţional a Sistemului de 

intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii şi 

de autorizare privind călătoriile. 

CD -  JUR, APĂR 

și INFOCOM 

pt. raport comun 

S  -  

TDR: 

04.05.2022 

21 

PLx 

219/2022 

 

L 

175/2022 

Proiect de Lege privind protecţia avertizorilor în 

interes public. (poz. II- 3) 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Cadrul general în materia protecţei persoanelor care 

raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care 

sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităţilor, 

instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept 

public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de 

drept privat, vizând transpunerea în legislaţia naţională 

a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia 

persoanelor care raportează încălcări ale dreptului 

Uniunii. 

S -   Adoptat pe 

19.04.2022 

CD - JUR  

pt. raport  

 

TDR: 

18.05.2022 

  

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

                      

  

        

Nr

. 

cr

t 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 



 

12 

Nr

. 

cr

t 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

Plx 

430/202

1 

 

L 

533/202

1 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr.504/2002, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia. (poz. I-a-3) 

 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Modificarea şi completarea Legii nr.504/2002, în 

scopul transpunerii în legislaţia naţională a 

Directivei (UE) 1808/2018 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de 

modificare a Directivei 2010/13/UE privind 

coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte 

cu putere de lege sau acte administrative în cadrul 

statelor membre cu privire la furnizarea de servicii 

mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor 

mass-media audiovizuale), având în vedere evoluţia 

realităţilor pieţei.  

CD -  Adoptat pe 

07.12.2021 

S  - CULT 

pt. raport  

 

TDR: 

14.03.2022 

2 

PLx 

429/202

1 

 

L 

33/2022 

Proiect de lege privind precursorii de explozivi, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative. 

(poz. I-a-11) 

 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Reglementarea cadrului legal necesar aplicării în 

spaţiul juridic naţional a dispoziţiilor 

Regulamentului (UE) nr.1148/2019, în materia 

comercializării şi utilizării precursorilor de 

explozivi, în contextul îndeplinirii de către România 

a obligaţiilor ce-i revin, derivate din calitatea sa de 

stat membru al UE. 

CD -  Adoptat pe 

21.12.2021 

S  - JUR și APĂR 

pt. raport comun 

 

TDR: 

01.03.2022 

3 

PLx 

131/202

1 

 

L 

194/202

1 

Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 

la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 

octombrie 2013 și semnat de România la 

Strasbourg, la 14 octombrie 2014. (poz. I-a-7) 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

 Ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la 

Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la 

Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 

1950.  

CD -  Adoptat pe 

26.05.2021 

S  - JUR, DROM și 

POL EXT 

 

Comisiile 

sesizate în 

fond au depus 

raportul - 

favorabil 

4 

PLx 

132/202

1 

 

L 

195/202

1 

Proiect de lege pentru adoptarea unor măsuri 

necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 la 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 

octombrie 2013 și semnat de România la 

Strasbourg, la 14 octombrie 2014. (poz. I-a-8) 

 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Punerea în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la 

Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la 

Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 

1950.  

CD -  Adoptat pe 

26.05.2021 

S  - JUR, DROM și 

POL EXT 

Comisiile 

sesizate în 

fond au depus 

raportul – 

favorabil cu 

amendamente 



 

13 

Nr

. 

cr

t 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

5 

PLx 

600/202

1 

 

L 

410/202

1 

Proiect de Lege privind căutarea persoanelor 

dispărute. (poz. I-b-13) 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Stabilirea cadrului organizatoric, a procedurilor 

administrative, metodelor şi evidenţelor specifice 

activităţii de căutare a persoanelor dispărute. 

CD -  Adoptat pe 

08.03.2022 

S -  JUR și APĂR 

pt. raport comun 

 

TDR: 

29.03.2022 

6 

PLx 

17/2022 

 

L 

183/202

2 

Proiect de Lege privind datele deschise şi 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public.  

(poz. I-b-1) 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională:Senatul 

Cadrul juridic al reutilizării datelor şi 

documentelor aflate în posesia entităţilor şi 

întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat 

în cadrul activităţilor proprii, inclusiv în scopul 

dezvoltării unor noi produse şi servicii 

informaţionale, precum şi modalităţile practice de 

facilitare a reutilizării acestor date şi documente. 

CD -  Adoptat pe 

29.03.2022 

S -  JUR și INFOCOM 

pt. raport comun 

 

Comisiile 

sesizate în 

fond au depus 

raportul – 

favorabil cu 

amendamente 

7 

PLx 

131/202

2 

 

L 

541/202

1 

Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru 

persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale. (poz. I-a-10) 

 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Punerea de acord a dispoziţiilor art.164 alin.(1) din 

Legea nr.287/2009 cu Decizia Curţii 

Constituţionale nr.601/2020 din 16 iulie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.88 din 27 ianuarie 2021. 

S  - Adoptată pe 

14.03.2022 

CD -  Adoptată pe 

20.04.2022 

La promulgare 

din data de 

29.04.2022 

8 

PLx 

387/202

0 

 

L 

359/202

0 

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-14) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.374/2013, în 

scopul extinderii aplicării acestei legi la nivelul 

tuturor unităţilor din subordinea Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor şi la nivelul tuturor 

spaţiilor unde desfăşoară activităţi persoanele 

private de libertate, precum şi al creării 

posibilităţii achiziţionării şi a altor servicii sau 

echipamente care să contribuie la diminuarea 

utilizării, de către persoanele private de libertate, a 

serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 

intermediul undelor radio. 

S -  Adoptată pe 

16.06.2020 

CD -  Adoptată pe 

27.04.2022 

  

La promulgare 

din data de 

05.05.2022 



 

14 

Nr

. 

cr

t 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

9 

PLx 

428/202

1 

 

L 

532/202

1 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi 

pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a 

dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice. 

(poz. I-a-1) 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a 

Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 

de instituire a Codului european al comunicaţiilor 

electronice (reformare), stabilirea unor măsuri de 

facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii 

electronice, stabilirea unor măsuri de facilitare a 

supravegherii pieţei echipamentelor radio şi 

aparatelor, stabilirea cadrului de comunicare a 

documentelor prin intermediul serviciului „My 

Ancomˮ. 

CD -  Adoptată pe 

07.12.2021 

S -  Adoptată pe 

02.03.2022 

La SG din data 

de 07.03.2022 

Sesizare de 

neconstituțion

alitate din data 

de 04.05.2022 

autor - 

Avocatul 

Poporului 

10 

PLx 

108/202

1 

 

L 

76/2021 

Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie. (poz. I-b-9) 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

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 -  Respins  pe 

28.02.2022 

Respins 

definitiv 

11 

PLx 

565/202

1 

 

L 

412/202

1 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 

conexe. (poz. I-b-5) 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.8/1996, în 

scopul transpunerii în legislaţia naţională a 

Directivei (UE) 2019/789 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de 

stabilire a normelor privind exercitarea dreptului 

de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile 

anumitor transmisii online ale organismelor de 

radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale 

programelor de televiziune şi radio şi de modificare 

a Directivei 93/83/CEE a Consiliului şi a Directivei 

(UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi 

de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 

2001/29/CE, în scopul asigurării securităţii juridice 

a acestui domeniu, precum şi pentru menţinerea 

unui nivel ridicat de protecţie a titularilor de 

drepturi. 

S -  Adoptată pe 

10.11.2021 

CD -  Adoptată pe 

02.03.2022 

Legea 

nr.69/2022 



 

15 

Nr

. 

cr

t 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

12 

Plx 

30/2022 

 

L 

12/2022 

Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, II şi 

III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri. (poz. I-b-4)  

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 

143/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul transpunerii 

Directivei delegate (UE) 2021/802 a Comisiei din 

12 martie 2021 de modificare a anexei la Decizia-

cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce 

priveşte includerea noilor substanţe psihoactive în 

definiţia termenului “drog”, precum şi al 

implementării Convenţiei unice asupra 

stupefiantelor din 1961 şi Convenţiei asupra 

substanţelor psihotrope din 1971 în sensul 

includerii subtanţelor care nu sunt puse, încă, sub 

control naţional. 

S -  Adoptată pe 

07.02.2022 

CD - Adoptată pe 

14.03.2022 

 

Legea 

nr.80/2022 

13 

PLx 

178/202

1 

 

L 

49/2021 

Lege privind practicile comerciale neloiale dintre 

întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare 

agricol şi alimentar.  

(poz. I-b-2) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: 1 deputat 

- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor 

Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 

privind practicile comerciale neloiale dintre 

întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare 

agricol şi alimentar, în vederea stabilirii unei liste 

a practicilor comerciale neloiale interzise în 

relaţiile dintre cumpărătorii şi furnizorii din cadrul 

acestui lanţ de aprovizionare, prin reglementarea 

termenelor de plată, a competenţelor şi atribuţiilor 

autorităţii de concurenţă, desemnată pentru a 

asigura aplicarea la nivel naţional a prevederilor 

directivei, precum şi a sancţiunilor aplicabile 

autorului încălcării. 

S  - Adoptată pe 

26.04.2021 

CD -  Adoptată pe 

14.03.2022 

Legea 

nr.81/2022 

14 

PLx 

594/202

0 

 

L 

490/202

0 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 

nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe 

cale administrativă a numelor persoanelor fizice. 

(poz. I-b-7) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea actualului cadru normativ pentru 

implementarea proiectului privind crearea 

Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea 

Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C.), în vederea 

informatizării fluxurilor şi proceselor interne ale 

instituţiilor statului şi al elimnării consumului de 

hârtie, al reducerii timpilor de soluţionare a unor 

cerinţe adresate instituţiilor publice, precum şi al 

instituirii posibilităţii întocmirii actelor de stare 

civilă în format electronic. 

S -  Adoptată pe 

21.09.2020 

CD -  Adoptată pe 

23.03.2022  

 

Legea 

nr.105/2020 



 

16 

Nr

. 

cr

t 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

15 

PLx  

130/202

2 

 

L 

113/202

2 

 

Lege privind reglementarea activităţii prestatorului 

casnic. (poz. II-4) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Desfăşurarea activităţilor casnice ocazionale, de 

către o persoană fizică având calitatea de prestator 

casnic, în folosul unei alte persoane fizice care are 

calitatea de beneficiar. 

S  - Adoptată pe 

14.03.2022 

CD -  Adoptată pe 

29.03.2022 

 

Legea 

nr.111/2022 

16 

Plx 

124/202

2 

 

L 

20/2022 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2022 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 

prorogarea unui termen. (poz. I-a-12) 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015. 

Modificările vizează mai multe domenii, dintre care 

taxa pe valoarea adaugată, accize şi alte taxe 

speciale, dispoziţii privind regimul general al 

accizelor, dispoziţii privind alcoolul şi băuturile 

alcoolice, precum şi dispoziţii privind scutirile de la 

plata accizelor.  

S  - Adoptată pe 

14.03.2022 

CD -  Adoptată pe 

29.03.2022 

 

Legea 

nr.112/2022 

17 

PLx 

15/2022 

 

L 

77/2022 

Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare 

(Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România 

şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la 

Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 

15 noiembrie 2021. (poz. I-b-12) 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: Senatul 

Aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul 

Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 

noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 

2021. 

CD -  Adoptată pe 

15.02.2022 

S  - Adoptată pe 

28.03.2022 

 

Legea nr. 

113/2022 



 

17 

Nr

. 

cr

t 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

18 

PLx 

505/202

1 

 

L 

315/202

1 

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele 

măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu 

statele membre ale Uniunii Europene în vederea 

facilitării aplicării de către România a 

Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 

privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare 

în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de 

înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a 

Consiliului. (poz. I-b-6) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.123/2007, în sensul aplicării de 

către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 

noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene 

pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală 

(Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 

2002/187/JAI a Consiliului. 

S -  Adoptată pe 

15.10.2021 

CD -  Adoptată pe 

05.04.2022 

 

Legea 

nr.120/2022 

19 

PLx 

334/202

1 

 

L 

190/202

1 

Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din 

Legea nr.218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române. (poz. I-b-11) 

 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.36 din Legea 

nr.218/2002, în scopul prevenirii şi eliminării 

apariţiei oricăror moduri neunitare de acţiune în 

rândul poliţiştilor.  

S  - Adoptată pe 

06.09.2021 

CD - Adoptată pe 

05.04.2022 

Legea 

nr.122/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
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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-1) 

- 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-2) 

- 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 

 

L 

393/2012 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2011.  

(poz. I-c-4)  

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 

data de 

04.04.2016 

CD +S  

BUG CD +  

BUG S 
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Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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-5) 

- 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-3) 

- 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-6) 

- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 

data de 

25.06.2014 

 

 

 

 

CD +S  

BUG CD + 

BUG S  

 

 

7 

PLx 

414/2013 

 

L 

547/2013 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat  pe anul 2012 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012. (poz. 

I-c-7) 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

Raport depus pe 

data de 

25.06.2014 

 

 

CD +S  

BUG CD + 

BUG S  
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Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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-8) 

- 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-9) 

- 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-10) 

- 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 

 



 

21 

Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

11 

PLx  

191/2017 

 

L 

112/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2015.  

(poz. I-c-11) 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de 

stat aferent anului 2015, cuprinzând venituri în sumă de 

103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub 

prevederile bugetare aprobate), cheltuieli în sumă de 

125.215,8 milioane lei (cu 8.399,4 milioane lei sub creditele 

bugetare aprobate) și un deficit în sumă de 21.448,2 milioane 

lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 

23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub prevederile 

bugetare aprobate). Cheltuielile bugetului Fondului național 

unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în 

sumă de 23.489,9 milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub 

creditele bugetare aprobate). 

CD +S  

BUG CD + BUG 

S 

 

 

 

 

 

TDR: 

25.05.2017 

12 

PLx  

192/2017 

 

L 

113/2017 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015. (poz. 

I-c-12) 

- 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-13) 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  

BUG CD + BUG 

S 

 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 
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Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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-14) 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

 

CD +S  

BUG CD + BUG 

S 

 

 

 

 

TDR: 

12.10.2017 

15 

PLx  

497/2018 

 

L 

612/2018 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări de sănătate 

şi a contului general anual al datoriei publice 

aferente anului 2017.  

(poz. I-c-15) 

- 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-16) 

- 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-17) 

- 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 
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Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

18 

PLx  

399/2019 

 

L 

524/2019 

 

Proiect de lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018. (poz. 

I-c-18) 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cuprinzând venituri 

în sumă de 63.800,5 milioane lei, cheltuieli în sumă de 

63.560,0 milioane lei, şi un excedent în sumă de 240,5 

milioane lei.  

CD +S  

BUG CD + BUG 

S 

 

 

 

 

TDR: 

15.10.2019 

 

 

19 

PLx  

220/2021 

 

L 

183/2021 

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-19) 

- 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 

 

L 

184/2021 

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-20) 

- 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  

594/2021 

 

L 

520/2021 

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 2020.  

(poz. I-c-21) 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de 

stat aferent anului 2020, cuprinzând venituri în sumă de 

134.236,6 milioane lei, cheltuieli în sumă de 246.929,6 

milioane lei şi un deficit în sumă de 112.693,3 milioane lei. 

De asemenea, se aprobă contul general anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate aferent anului 2020, cuprinzând venituri în sumă de 

44.776,4 milioane lei, cheltuieli în sumă de 45.219,0 milioane 

lei şi un deficit de 442,6 milioane lei. 

CD +S  

BUG CD + BUG 

S 

TDR: 

08.02.2022 



 

24 

Nr. 

crt 

Nr. 

înreg. 
Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

22 

PLx  

595/2021 

 

L 

521/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a 

contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020. (poz. 

I-c-22) 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cuprinzând venituri 

în sumă de 80.766,3 milioane lei, cheltuieli în sumă de 

82.360,1 milioane lei şi un deficit în sumă de 1.593,8 milioane 

lei.  

CD +S  

BUG CD + BUG 

S 

TDR: 

08.02.2022 

 

 

 

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 
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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 12 mai 2022 ) 

 

 

I.  În perioada   9 – 12 mai 2022  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte,  din care                      2 rapoarte 

suplimentare. 

 

      Comisiile permanente au depus  55 avize. 

 

Cele 17 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                                13 

 rapoarte de respingere                               4 

 

 

  

 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

             

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  6 

 Proiecte de legi și propuneri legislative:                            11                                          

                         

 

 

  

 Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 1066 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  133 pentru raport suplimentar. 

      La comisii se află  18 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  sesiune 

ordinară a anului 2022.  

II. De la începutul actualei legislaturi 

Comisiile parlamentare au întocmit  960  de rapoarte, din care: 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 209 

 rapoarte suplimentare 
73 22 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 8 

TOTAL 721 239 
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                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 

DEPARTAMENTUL LEGISLATIV             

Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiiloor 

 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor 

pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada  9 – 12 mai  2022 

 

             I. Comisia economică 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

 

PLx 553/2021 

 

 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.113/2021 pentru 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.45/1997 privind 

înfiinţarea Societăţii "Compania 

naţională de transporturi aeriene 

române – TAROM" - S.A. – 

raport comun cu Comisia 

pentru buget și Comisia pentru 

transporturi 

 

 

 

 

Crearea cadrului legal care să permită Guvernului 

să aprobe valoarea, forma şi condiţiile de acordare 

a unui ajutor de stat individual de restructurare în 

cazul companiei TAROM, asigurând, în acest fel, 

succesul implementării planului de restructurare 

aferent rentabilizării companiei pe termen mediu şi 

lung. Proiectul vizează completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.45/1997, cu două noi articole care 

prevăd posibilitatea acordării ajutorului de stat 

individual de restructurare sub formă de finanţare 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii, garanţie de stat 

emisă în condiţiile legii şi/sau împrumut cu sau 

fără dobândă subvenţionată. Ajutorul urmează să 

fie acordat în conformitate cu Comunicarea 

Comisiei (2014/C 249/01) - Orientări privind 

ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea 

întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate şi 

în condiţiile stabilite prin decizia Comisiei 

Europene de autorizare a ajutorului de stat. 

Totodată, este creat cadrul legal general care să 

permită finanţarea de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii, a pagubei sau a deficitului de 

lichiditate care poate rezulta în urma unor 

evenimente extraordinare, care intră sub incidenţa 

art.107 alin.(2) lit.b), respectiv, art.107 alin.(3) 

lit.b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 

Guvern 

 

 

 

22.03.22 

12.04.22 

4.05.22 

 

 

Raport de aprobare 

(201/R din 10.05.22) 
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             II. Comisia pentru buget 

Europene 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 555/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.115/2021 pentru completarea 

Legii nr.136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în 

situaţii de risc epidemiologic şi 

biologic – raport cu Comisia 

pentru sănătate 

Completarea Legii nr.136/2020, în sensul acordării 

posibilităţii farmaciilor cu circuit închis de a 

elibera, în regim ambulatoriu, medicamente 

prevăzute în protocolul de tratament al bolilor 

infectocontagioase, în situaţiile de risc 

epidemiologic şi biologic prevăzute de lege, la 

recomandarea medicului specialist din cadrul 

unităţii sanitare cu paturi, pe baza evaluării 

prealabile a acestuia, efectuate în cadrul unităţii de 

primire a urgenţelor, compartimentului de primire 

a urgenţelor, compartimentului de primire urgenţe 

de specialitate sau ambulatoriului integrat. 

Totodată, prin proiect, se statuează că activitatea 

de vaccinare pentru administrarea dozelor 

opţionale suplimentare se realizează în aceleaşi 

condiţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2021. De asemenea, pentru 

serviciile de administrare a dozelor opţionale 

suplimentare realizate de către furnizorii aflaţi în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate, de către centrele de vaccinare împotriva 

COV1D-19 organizate în alte locaţii decât cele 

organizate de unităţile sanitare care se află în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate, precum şi de către unităţile sanitare care 

nu sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări 

de sănătate, plata se face prin tarif orar sau, după 

caz, prin tarif pe inoculare, la nivelul tarifelor 

prevăzute la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2021, finanţarea serviciilor 

Guvern 
12.04.22 

4.05.22 

Raport de aprobare 

(195/R din 9.05.22) 



29 

 

acordate urmând a se face în condiţiile art.5 şi 

art.51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021 

2 PLx 553/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.113/2021 pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului 

nr.45/1997 privind înfiinţarea 

Societăţii "Compania naţională 

de transporturi aeriene române – 

TAROM" - S.A. – raport 

comun cu Comisia economică 

și Comisia pentru 

transporturi 

Crearea cadrului legal care să permită Guvernului 

să aprobe valoarea, forma şi condiţiile de acordare 

a unui ajutor de stat individual de restructurare în 

cazul companiei TAROM, asigurând, în acest fel, 

succesul implementării planului de restructurare 

aferent rentabilizării companiei pe termen mediu şi 

lung. Proiectul vizează completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.45/1997, cu două noi articole care 

prevăd posibilitatea acordării ajutorului de stat 

individual de restructurare sub formă de finanţare 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii, garanţie de stat 

emisă în condiţiile legii şi/sau împrumut cu sau 

fără dobândă subvenţionată. Ajutorul urmează să 

fie acordat în conformitate cu Comunicarea 

Comisiei (2014/C 249/01) - Orientări privind 

ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea 

întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate şi 

în condiţiile stabilite prin decizia Comisiei 

Europene de autorizare a ajutorului de stat. 

Totodată, este creat cadrul legal general care să 

permită finanţarea de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii, a pagubei sau a deficitului de 

lichiditate care poate rezulta în urma unor 

evenimente extraordinare, care intră sub incidenţa 

art.107 alin.(2) lit.b), respectiv, art.107 alin.(3) 

lit.b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 

Europene 

Guvern 

22.03.22 

12.04.22 

4.05.22 

 

Raport de aprobare 

(201/R din 10.05.22) 
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3 PLx 135/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.59/1934 asupra cecului 

Modificarea şi completarea Legii nr.59/1934. 

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează 

instituirea posibilităţii remiterii spre încasare a 

imaginii cecului de către posesor către banca sa, 

prin intermediul unui canal electronic securizat, cu 

asigurarea unui nivel ridicat de securitate, 

redefinirea, respectiv reformularea unor elemente 

obligatorii prevăzute pe cec, clarificarea rolului 

fiecăruia dintre participanţi la procesul de plată a 

cecului, introducerea posibilităţii de retragere de la 

decontare a unui instrument de debit la solicitarea 

scrisă a beneficiarului, actualizarea terminologiei 

juridice, simplificarea şi completarea articolelor în 

scopul clarificării înţelesului acestora, precum şi 

abrogarea unor dispoziţii 

31 

parlam. 
10.05.22 

Raport de aprobare  

cu amendamente 

(203/R din 11.05.22) 

4 PLx 134/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.58/1934 asupra cambiei 

şi biletului la ordin 

Modificarea şi completarea Legii nr.58/1934, în 

vederea redefinirii, respectiv reformulării unor 

elemente obligatorii prevăzute pe instrumentul de 

debit, ţinând cont de funcţiile şi de modul de 

organizare actuale ale instituţiilor de credit, care să 

asigure remiterea spre încasare a instrumentelor de 

debit de către posesor către instituţia sa de credit, 

prin intermediul unui canal electronic securizat 

28 

paralam. 
10.05.22 

Raport de aprobare  

cu amendamente 

(204/R din 11.05.22) 

5 PLx 145/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

art.25 din Legea contabilităţii 

nr.82/1991 

Modificarea şi completarea art.25 din Legea 

contabilităţii nr.82/1991. Intervenţiile legislative 

vizează înlocuirea obligaţiilor privind arhivarea 

documentelor financiar-contabile ale unei societăţi 

timp de 50 de ani, cu o perioadă de arhivare de 5 

ani 

41 

parlam. 
10.05.22 

Raport de aprobare  

cu amendamente 

(209/R din 12.05.22) 
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              III. Comisia pentru transporturi 

6 PLx 418/2021 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.93/2021 

privind instituirea unor măsuri 

pentru derularea Programului 

naţional de dezvoltare locală 

etapa a II-a şi pentru 

modificarea art.IV alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2017 pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri 

privind realizarea investiţiilor 

finanţate din fonduri publice – 

raport comun cu Comisia 

pentru administrație 

Crearea unui cadru legislativ care să permită 

unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale 

etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare 

locală, să solicite suplimentarea sumelor alocate de 

la bugetul de stat, în vederea finalizării 

obiectivelor de investiţii astfel încât să se poată 

asigura accesul la servicii esenţiale a întregii 

populaţii, creşterea calităţii vieţii şi evitarea 

riscului de depopulare în comunităţile 

subdezvoltate. Potrivit expunerii de motive, 

suplimentarea sumelor de la bugetul de stat se 

acordă tuturor beneficiarilor, în baza solicitării de 

suplimentare şi a notei justificative, în cuprinsul 

cărora beneficiarii justifică necesitatea 

suplimentării 

Guvern 

4.05.22 

9.05.11 

10.05.22 

Raport suplimentar de 

aprobare cu 

amendamente 

(171/RS din 12.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

 

 

PLx 553/2021 

 

 

Proiect de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.113/2021 pentru 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.45/1997 privind 

înfiinţarea Societăţii "Compania 

naţională de transporturi aeriene 

române – TAROM" - S.A. – 

raport comun cu Comisia 

economică și Comisia pentru 

buget 

Crearea cadrului legal care să permită Guvernului 

să aprobe valoarea, forma şi condiţiile de acordare 

a unui ajutor de stat individual de restructurare în 

cazul companiei TAROM, asigurând, în acest fel, 

succesul implementării planului de restructurare 

aferent rentabilizării companiei pe termen mediu şi 

lung. Proiectul vizează completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.45/1997, cu două noi articole care 

prevăd posibilitatea acordării ajutorului de stat 

individual de restructurare sub formă de finanţare 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii, garanţie de stat 

emisă în condiţiile legii şi/sau împrumut cu sau 

fără dobândă subvenţionată. Ajutorul urmează să 

fie acordat în conformitate cu Comunicarea 

Comisiei (2014/C 249/01) - Orientări privind 

ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea 

întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate şi 

în condiţiile stabilite prin decizia Comisiei 

Guvern 

 

22.03.22 

12.04.22 

4.05.22 

 

Raport de aprobare 

(201/R din 10.05.22) 
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Europene de autorizare a ajutorului de stat. 

Totodată, este creat cadrul legal general care să 

permită finanţarea de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii, a pagubei sau a deficitului de 

lichiditate care poate rezulta în urma unor 

evenimente extraordinare, care intră sub incidenţa 

art.107 alin.(2) lit.b), respectiv, art.107 alin.(3) 

lit.b) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 

Europene 

2 PLx 217/2022 

Proiect de Lege pentru ratificarea 

Convenţiei privind Organizaţia 

Internaţională de Asistenţă 

Maritimă pentru Navigaţie, 

deschisă spre semnare în perioada 

27 ianuarie 2021-26 ianuarie 

2022, semnată de România, la 

Paris, la 23 septembrie 2021 

Ratificarea Convenţiei privind Organizaţia 

Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru 

Navigaţie, deschisă spre semnare în perioada 27 

ianuarie 2021 – 26 ianuarie 2022, semnată de 

România, la Paris, la 23 septembrie 2021. 

Dispoziţiile relevante ale Convenţiei fac referire la 

definiţii, obiectiv, funcţionare, reglementarea 

calităţii de membru, cadru instituţional (Adunare 

Generală, Consiliu, Comitete, Secretariat, reguli de 

vot), statutul de limbă oficială, aspectele 

financiare, imunităţi ale organizaţiei, soluţionarea 

diferendelor, clauze finale. Prin participarea la 

viitoarea organizaţie, România îşi asumă 

respectarea standardelor privind asistenţa maritimă 

pentru navigaţie, ceea ce se va reflecta în creşterea 

nivelului de siguranţă a navigaţiei în zona de 

jurisdicţie a României la Marea Neagră. Totodată, 

România îşi asumă şi plata unei contribuţii anuale 

Guvern 10.05.22 
Raport de aprobare 

(207/R din 11.05.22) 
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              IV. Comisia  pentru administrație 

 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 68/2022 

Propunere legislativă pentru 

modificarea Legii nr.202/2006 

privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

– raport comun cu Comisia 

pentru muncă 

Modificarea alin.(1) şi abrogarea alin.(3) ale 

art.37 din Legea nr.202/2006, în sensul ca, 

pentru participarea la şedinţele consiliilor 

consultative ale agenţiilor teritoriale, membrii 

acestora să nu mai fie remuneraţi. 

36 parlam. 
22.03.22 

4.04.22 

Raport de respingere 

(196/R din 110.05.22) 

2 PLx 418/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.93/2021 privind 

instituirea unor măsuri pentru 

derularea Programului naţional 

de dezvoltare locală etapa a II-a 

şi pentru modificarea art.IV 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.6/2017 pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri privind 

realizarea investiţiilor finanţate 

din fonduri publice – raport 

comun cu Comisia pentru 

buget 

Crearea unui cadru legislativ care să permită 

unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale 

etapei a II-a a Programului naţional de dezvoltare 

locală, să solicite suplimentarea sumelor alocate 

de la bugetul de stat, în vederea finalizării 

obiectivelor de investiţii astfel încât să se poată 

asigura accesul la servicii esenţiale a întregii 

populaţii, creşterea calităţii vieţii şi evitarea 

riscului de depopulare în comunităţile 

subdezvoltate. Potrivit expunerii de motive, 

suplimentarea sumelor de la bugetul de stat se 

acordă tuturor beneficiarilor, în baza solicitării de 

suplimentare şi a notei justificative, în cuprinsul 

cărora beneficiarii justifică necesitatea 

suplimentării 

Guvern 

4.05.22 

9.05.11 

10.05.22 

Raport suplimentar de 

aprobare cu 

amendamente 

(171/RS din 12.05.22) 
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              V. Comisia pentru mediu 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 139/2022 

Proiect de Lege privind 

modificarea şi completarea 

Legii nr.121/2019 privind 

evaluarea şi gestionarea 

zgomotului ambiant 

Modificarea şi completarea Legii nr.121/2019, în 

sensul transpunerii Directivei (UE) 2020/367 a 

Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a anexei 

III la Directiva 2002/49/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 

stabilirea metodelor de evaluare a efectelor 

dăunătoare ale zgomotului ambiental 

Guvern 4.05.22 

Raport de aprobare  

cu amendamente 

(208/R din 12.05.22) 

 

               VI. Comisia pentru muncă 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 

1 

 
Plx 68/2022 

Propunere legislativă pentru 

modificarea Legii nr.202/2006 

privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă – raport comun cu 

Comisia pentru administrație 

Modificarea alin.(1) şi abrogarea alin.(3) ale 

art.37 din Legea nr.202/2006, în sensul ca, 

pentru participarea la şedinţele consiliilor 

consultative ale agenţiilor teritoriale, membrii 

acestora să nu mai fie remuneraţi. 

36 parlam. 
22.03.22 

4.04.22 

Raport de respingere 

(196/R din 110.05.22) 

2 PLx 156/2020 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.35/2020 

privind modalitatea de emitere 

şi prelungirea valabilităţii 

voucherelor de vacanţă, în 

contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19 – 

raport comun cu Comisia 

pentru turism 

Reglementarea emiterii, pentru anul 2020, a 

voucherelor de vacanţă doar pe suport electronic, 

precum şi prelungirea valabilităţii, până la data 

de 31 mai 2021, a celor emise în perioada martie 

2019 - decembrie 2019, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea 

COVID-19 

Guvern 

5.05.20 

19.05.20 

6.04.22 

Raport de aprobare   

(197/R din 10.05.22) 
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              VII. Comisia pentru sănătate 

3 PLx 190/2022 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.23/2022 

pentru completarea art.43 din 

Legea nr.411/2004 privind 

fondurile de pensii administrate 

privat 

Modificarea art.43 alin.(3) din Legea 

nr.411/2004, urmărindu-se majorarea 

contribuţiilor la fondurile private de pensii de la 

3,75% la 4,75%, începând cu data de 1 ianuarie 

2024 

Guvern 4.05.22 
Raport de aprobare   

(198/R din 10.05.22) 

4 PLx 83/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Legii nr.78/2014 

privind reglementarea activităţii 

de voluntariat în România 

Modificarea Legii nr.78/2014, astfel încât 

persoanele care aleg să participe la activităţile de 

voluntariat să le poată desfăşură şi în cadrul 

întreprinderilor sociale de inserţie. 

46 parlam. 4.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente   

(199/R din 10.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 

PLx 555/2021 

 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.115/2021 pentru completarea 

Legii nr.136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în 

situaţii de risc epidemiologic şi 

biologic – raport cu Comisia 

pentru buget 

Completarea Legii nr.136/2020, în sensul 

acordării posibilităţii farmaciilor cu circuit închis 

de a elibera, în regim ambulatoriu, medicamente 

prevăzute în protocolul de tratament al bolilor 

infectocontagioase, în situaţiile de risc 

epidemiologic şi biologic prevăzute de lege, la 

recomandarea medicului specialist din cadrul 

unităţii sanitare cu paturi, pe baza evaluării 

prealabile a acestuia, efectuate în cadrul unităţii 

de primire a urgenţelor, compartimentului de 

primire a urgenţelor, compartimentului de 

primire urgenţe de specialitate sau ambulatoriului 

integrat. Totodată, prin proiect, se statuează că 

activitatea de vaccinare pentru administrarea 

dozelor opţionale suplimentare se realizează în 

aceleaşi condiţii prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021. De asemenea, 

pentru serviciile de administrare a dozelor 

opţionale suplimentare realizate de către 

furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele 

Guvern 
12.04.22 

4.05.22 

Raport de aprobare 

(195/R din 9.05.22) 
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             VIII. Comisia juridică 

de asigurări de sănătate, de către centrele de 

vaccinare împotriva COV1D-19 organizate în 

alte locaţii decât cele organizate de unităţile 

sanitare care se află în relaţii contractuale cu 

casele de asigurări de sănătate, precum şi de către 

unităţile sanitare care nu sunt în relaţii 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate, 

plata se face prin tarif orar sau, după caz, prin 

tarif pe inoculare, la nivelul tarifelor prevăzute la 

art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021, finanţarea serviciilor acordate urmând 

a se face în condiţiile art.5 şi art.51 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 

2 PLx 557/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul 

sănătăţii - REPUBLICARE 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006. 

Intervenţia legislativă vizează, potrivit expunerii 

de motive, actualizarea dispoziţiilor referitoare la 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor 

Stomatologi din România, în raport cu 

schimbările sociale, economice şi culturale 

survenite de-a lungul timpului, dat fiind că 

actuala formă a legii îngreunează activitatea 

medicilor dentişti sau conţine norme contrare 

Codului deontologic 

13 parlam. 10.05.22 
Raport de respingere 

(205/R din 11.05.22) 

3 PLx 558/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea Legii nr.95 din 14 

aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii - 

REPUBLICARE 

Modificarea Legii nr.95/2006, în scopul 

asigurării cadrului legal pentru finanţarea 

asistenţei medicale primare din bugetul Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

prin alocarea unor sume în cuantum de minimum 

8% din acest buget, concomitent cu implicarea 

activă a autorităţilor administraţiei publice locale 

în sprijinirea medicinei de familie 

15 parlam. 10.05.22 
Raport de respingere 

(206/R din 11.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 
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             IX. Comisia pentru apărare 

 

 

 

             X. Comisia pentru constituționalitate 

1 PLx 533/2018 

Cererea de reexaminare a Legii 

pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 

90/2018 privind unele măsuri 

pentru operaționalizarea Secției 

pentru investigarea 

infracțiunilor din justiție 

Stabilirea unor măsuri pentru operaţionalizarea, 

până la data de 23 octombrie 2018, a Secţiei 

pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, 

astfel încât să fie respectate prevederile art.III 

alin.(1) din Legea nr.207/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 

privind organizarea judiciară, evitându-se astfel 

afectarea procedurilor judiciare în cauzele care 

intră în competenţa secţiei, precum şi crearea 

unui blocaj instituţional 

Guvern 4.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(200/R din 10.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 184/2022 

Proiect de Lege pentru 

ratificarea Protocolului semnat 

de partea română la Bucureşti, 

la 5 martie 2020, la Acordul 

dintre Guvernul României, 

Guvernul Republicii Slovace, 

Cabinetul de Miniştri al 

Ucrainei şi Guvernul Republicii 

Ungare privind înfiinţarea 

Batalionului multinaţional de 

geniu, semnat la Budapesta la 

18 ianuarie 2002 

Ratificarea Protocolului semnat de partea română 

la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre 

Guvernul României, Guvernul Republicii 

Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi 

Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea 

Batalionului multinaţional de geniu, semnat la 

Budapesta la 18 ianuarie 2002. Protocolul 

vizează, potrivit expunerii de motive, extinderea 

zonei de responsabilitate a batalionului la bazinul 

fluviului Dunărea, pe lângă cel existent deja, şi 

anume bazinul de recepţie al râului Tisa 

Guvern 10.05.22 
Raport de aprobare 

(202/R din 10.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 
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             XI. Comisia pentru turism 

 

 

1 PLx 121/2020 

Cererea de reexaminare a Legii 

pentru organizarea şi 

funcţionarea Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de 

Mediu, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative 

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Mediu, structură în 

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, specializată în combaterea 

infracţiunilor împotriva mediului înconjurător, 

care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul 

României 

42 parlam. 4.05.22 

Raport suplimentar de 

respingere 

(510/RS din 9.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 156/2020 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.35/2020 

privind modalitatea de emitere 

şi prelungirea valabilităţii 

voucherelor de vacanţă, în 

contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19 – 

raport comun cu Comisia 

pentru muncă 

Reglementarea emiterii, pentru anul 2020, a 

voucherelor de vacanţă doar pe suport electronic, 

precum şi prelungirea valabilităţii, până la data 

de 31 mai 2021, a celor emise în perioada martie 

2019 - decembrie 2019, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea 

COVID-19 

Guvern 

5.05.20 

19.05.20 

6.04.22 

Raport de aprobare   

(197/R din 10.05.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

 

 

 

 

➢ Declarații politice 

Declarație politică 

 

Stimate doamne și stimați domni deputați,  

Dragi colegi, 

 

Am luat act de decizia Curții Constituționale privind declararea ca neconstituțională a legii inițiate și votate de PSD privind 

anularea pensiilor speciale pentru parlamentari. Motivarea Curții nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial, dar din 

comunicatul instituției am aflat că judecătorii constituționali nu s-au pronunțat pe conținutul legii, ci au contestat procedura 

foarte rapidă de vot, care ar fi afectat dezbaterea parlamentară.  

Văd acum la colegii de la USR că s-au și grăbit să depună un nou proiect. Asta arată că cei care s-au lansat în această cursă nu 

au înțeles nimic nici din Constituție, nici din obiecțiile exprimate de Curtea Constituțională în această speță. 

Noul proiect de lege trebuie să rezulte din reexaminarea celui care a făcut obiectul analizei Curții Constituționale.  

Legea PSD privind desființarea pensiilor speciale nu și-a încetat efectele juridice. Acest lucru se întâmplă doar după 45 de zile 

de la publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial și doar dacă Parlamentul nu va corecta, în acest interval, ceea ce au spus 

judecătorii constituționali.  

Dați-mi voie să vă citesc articolul 147, alineatul (1) din Constituție: 

(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi 

încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau 

Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, 

dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

Deci, nu e nevoie de nicio o nouă lege pentru a duce la bun sfârșit desființarea pensiilor speciale ale Parlamentarilor. Trebuie 

să așteptăm publicarea deciziei Curții Constituționale, iar apoi, cred că avem timp suficient, în 45 de zile, pentru a pune în 

acord legea deja existentă cu dispozițiile Constituției. Putem parcurge în acest interval, cu aceeași lege, procedurile 

parlamentare la care s-au referit în comunicat membrii Curții Constituționale.  

Din păcate, observ la colegii din USR același populism ridicol care se manifestă atunci când această formațiune încearcă să 

capitalizeze politic diverse teme, fără însă a avea cunoștințele minime necesare despre cum trebuie acționat pentru a atinge 

scopurile vizate. Reamintesc doar cum doamnele și domnii de la USR și-au atacat la CCR propriul amendament propus la 

Codul Penal de fostul ministru al justiției Stelian Ion. Nu doar că și-au atacat propriul amendament, dar au mai și pierdut 

competiția cu ei înșiși. Acum, din același hei-rupism populist comit aceeași eroare constituțională și se grăbesc să arunce cu 

proiecte anti-pensii speciale, înainte de a citi cu atenție prevederile din Constituția României despre cum trebuie procedat în 

aceste situații. V-am citit eu textul cu pricina și sper că acum veți înțelege care este procedura de urmat în acest caz.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 15 – 2022   
Săptămâna 9 - 13 mai 2022  

 

 

40 

 

Am convingerea, că în privința conținutului legii inițiate de PSD nu vor fi obiecții, iar dacă vom parcurge procedurile indicate 

de Curtea Constituțională atunci legea își va putea relua aplicarea cu toate efectele juridice ce decurg din acest lucru. 

Vă garantez că pensiile speciale ale parlamentarilor vor fi eliminate.  

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 

 

Lecția oferită de data de 9 mai 1945, asimilată de unii doar pentru triumfalismul personal 

 

Stimați colegi, 

 

Scriitorul britanic, Aldous Leonard Huxley, aprecia, printre altele, ”faptul că oamenii nu învață nimic din istorie e lecția cea 

mai amară pe care istoria ne-o dă”. Spusele acestuia se pot, din nefericire, proba, astăzi, prin războiul declanșat de Federația 

Rusă împotriva Ucrainei. După victoriile de răsunet de pe fronturile de vest și de est, la mijlocul secolului trecut împotriva 

nazismului și a unei dorințe nejustificate de expansiune, dar și după aproximativ șase ani de distrugere aproape totală a 

Europei, Rusia își lua și ea, alături de alte state foste beligerante, o serie de angajamente de o importanță crucială pentru 

stabilirea și menținerea păcii. Așadar, dezideratele de cucerire și dominație prin forța armelor erau, în mod legitim, temperate, 

începând din data de 9 mai 1945, și chiar controlate pentru renașterea democrației și revenirea la o viață normală printr-un 

proces susținut de reconstrucție amplă. Se deschideau chiar și perspectivele pentru o Europa unită. Cinci ani mai târziu, în data 

de 9 mai 1950, declarația istorică a ministrului de externe francez, Robert Schuman, statua Ziua Europei. Această sărbătoare 

era, încă de pe atunci, consacrată unității, căreia i s-au adăugat, odată cu trecerea anilor, standardele egale și înalte pentru 

fiecare nou stat membru, democrația autentică și solidaritatea. Toate aceste momente nu sunt altceva decât lecții de istorie dure 

și deosebit de importante pentru generațiile trecute prin aceste intervale de timp grele, dar și pentru noi toți și chiar și pentru 

toate generațiile viitoare care ni se vor succeda. Având în vedere trecutul recent, putem spune că tragediile generate de cele 

două conflagrații mondiale au fost edificatoare pentru aproape toată lumea. Afirm și subliniez cuvintele pentru aproape toată 

lumea pentru că Federația Rusă, la momentul invadării Ucrainei, respectiv 24 februarie, a dovedit că experiențele anterioare 

prin care populația sa a trecut nu mai au niciun fel de relevanță, nu mai contează nici jertfele batalioanelor sale din trecut, nici 

pierderile nejustificate de vieți omenești din rândul civililor de atunci și de acum. Pur și simplu se probează o cutezanță 

nelegitimă și fără niciun fel de limită. Numai că tragismul situației rezidă și din caracteristica sa privind iremediabilul. Nimic 

nu va mai fi ce a fost înainte de intempestiva invazie! Nici oamenii, nici locurile, nici natura în integralitatea și deplinătatea sa. 

Poate doar vitejia va fi, din nou, apreciată și celebrată așa cum se cuvine! Dar cu un preț mult prea mare, ce va fi decontat pe 

zeci de ani, și nu doar regional, ci și în plan mondial! O formulă de-a dreptul ilegală de reîmpărțire a unor teritorii va continua 

să sfideze voința unor popoare, dreptul lor la viață, la integritate teritorială, la cultură, tradiție și istorie, la suveranitate, 

independență, într-un cuvânt la datul firesc al sorții.  

Și pentru că am invocat cursul firesc al vieții, tot în această zi, la 9 mai 1877, România a devenit stat independent. Un succes 

răsunător în acea epocă în întreaga Europă, rezidat dintr-un îndelung martiriu al mai multor generații de viteji transformați, 

voluntar sau nu, tot de dictaturi, autoritarism fără margini și militarism în eroi.  

Celebrarea celor trei evenimente fundamentale care s-au suprapus, în cronologia istorică, în această zi, atât pentru România, 

cât și pentru Europa, care a renăscut succesiv în 1945 și în 1950, trebuie să ne redea speranța și încrederea înfrângerii răului, 

reprezentat în această conjunctură periculoasă de teribilismul spritului de aventură și de risc extrem, generate de un cult al 

personalității deloc potrivit erei pe care o parcurgem.  

Sunt convins că majoritatea dumneavoastră, stimați colegi, îmi dați dreptate că, în plin secol XXI, nu mai e loc de sfere de 

influență și suveranități limitate, de state care aplică politica bunului plac al vreunui lider vremelnic. Prin eforturi susținute în 

pace, timp de 80 de ani, am reușit să formăm o comunitate internațională unită, de state suverane. Respectul față de norme, cât 

și cel mutual a fost un alt principiu cheie pe care s-a fundamentat acest climat durabil de pace și continuă să o facă în paralel 

cu atrocitățile desfășurate de armata rusă în Ucraina. Tocmai finalul celui de-al Doilea Război Mondial trebuie să ne 

reamintească tuturor care e soarta tiranilor și a celor ce visează să ocupe teritoriile vecinilor și să ajungă să domine lumea. 

Reiterarea cu premeditare a manifestării unei astfel de forme de degradare umană, ce va fi mereu hărăzită, într-un final deschis 
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și previzibil, eșecului și condamnată atâta timp cât va exista viață pe pământ, încă pune sub semnul întrebării securitatea în 

Europa, dreptul internațional și ordinea lumii bazată pe reguli. 

Însă, având în vedere precedentele trecutului glorios al instituirii păcii, indiferent că vorbim de cele aniversate în data de 9 mai 

sau de celelalte evenimente complementare lor, aceste succese ne întăresc convingerile că și în acest caz rațiunea va triumfa, 

iar armonia va reveni, pe continentul european, cât mai curând. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Adrian Alda 

*** 

 

 

La mulți ani, Europa! La mulți ani, România! 

 

Domnule președinte de ședință,  

Doamnelor și domnilor deputați, 

Ziua de 9 mai ar fi trebuit să o celebrăm într-o atmosferă de pace, așa cum ne-am obișnuit în ultimii zeci de ani. Însă, războiul 

din Ucraina, de la granițele noastre, a alterat liniștea acestei sărbători și a readus în plin plan îngrijorările și temerile. 

În acest context, vreau să transmit un mesaj cât se poate de clar: în anii care vor urma, ținând cont de toate provocările recente 

- pandemie, criză economică, războiul din Ucraina - mediul rural trebuie să rămână o prioritate pentru investițiile din surse 

naționale și europene.  Doar de aici va fi asigurată hrana și va fi alimentată industria alimentară, într-un moment critic pentru 

Europa și pentru întreaga lume. Politica agricolă a Uniunii Europene a fost și a rămas una dintre cele mai de succes viziuni 

asupra dezvoltării societăților europene. În continuare este nevoie de susținerea agriculturii, de conectarea satelor și 

comunelor, de dezvoltarea infrastructurii și de susținerea muncitorilor din această industrie. 

Astăzi, când celebrăm și ne gândim la cele două evenimente cu un impact uriaș asupra evoluției noastre ca stat, Ziua Europei și 

Independența României, știm sigur că integrarea României în Uniunea Europeană și în NATO a fost și rămâne cea mai bună 

opțiunea pentru români, o umbrelă de dezvoltare și de securitate, fără de care am fi fost în aceste momente în fața unor riscuri 

foarte mari. 

Până la începutul acestui an, nimeni nu ar fi crezut că pe continentul nostru ar mai putea avea loc războaie sau că o putere 

regională, precum Federația Rusă, ar mai avea intenția să amenințe independența și suveranitatea statelor naționale. Dar iată că 

se demonstrează încă odată că democrația și pacea nu sunt valori care să reziste fără a fi apărate.  

Vă mulțumesc.  

 

Deputat 

Constantin Bîrcă 

*** 

 

9 Mai este o zi în care celebrăm pacea! 

 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

 

Ziua de 9 Mai are o triplă semnificație pentru țara noastră: Ziua Independenţei României, a Europei și sfârșitul celui de-al 

doilea război mondial. Aș vrea să mă refer azi la ultima semnificație a acestei zile, deoarece trăim o perioadă extrem de 

tensionată, una aflată sub semnul războiului.  

9 Mai a devenit, de-a lungul timpului, o zi a memoriei, a toleranţei şi a păcii. Doar cu pace şi bună înţelegere pot fi realizate 

bunăstarea şi prosperitatea întregii omeniri. 

Azi, când conflictul armat este la granițele țării, se cuvine să reflectăm la faptele celor care s-au jertfit pentru a pune capăt celei 

mai mari conflagrații a lumii. Lecțiile trecutului trebuie să fie învățate și transmise generațiilor viitoare, astfel încât ororile 

trecutului să nu se mai repete. Pacea se poate întemeia numai pe o cultură a păcii, care se poate obține printr-un lung și 
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stăruitor proces de educație. Pacea este un instrument prin care apărăm dreptul la viață, valoarea supremă pe care am primit-o 

și pe care nu avem dreptul s-o anihilăm. 

9 Mai este o zi a celebrării păcii! Ea semnifică sfârșitul războiului, nicidecum începerea războiului. Este o sărbătoare cu o 

semnificație aparte pentru noi toți, prin care ne arătăm respectul faţă de veterani, care prin faptele lor pline de eroism, au pus 

capăt războiului.  

Este o zi în care contează foarte mult ce mesaj transmitem societății. O pace durabilă este datoria fiecărui cetățean, dar în mod 

special a fiecărui om politic. Noi trebuie să prețuim pacea și să îi omagiem pe cei care ne-au asigurat-o prin sacrificiul lor.  

Astăzi, armele se aud din nou în regiunea noastră. Dacă vrem să prevenim războiul, atunci este bine să vorbim doar de pace, 

oricât de dificil ar fi, pentru că, dacă nu vom reuși să o păstrăm, prețul pe care îl vom plăti va fi prea mare. 

Acum, poate, mai mult ca oricând în ultimele decenii, nu trebuie să uităm ce au însemnat și ce suferințe au adus perioadele de 

conflict. Amenințările la adresa securității au căpătat între timp forme care, din păcate, lovesc în oameni nevinovați.  

În fața unor astfel de amenințări soluțiile pot fi găsite prin identificarea cauzelor, prin dialog și cooperare la nivel național, 

european și internațional. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

 

*** 

Ipocrizia USR 

 

Stimați parlamentari, 

Dragi colegi, 

 

Am văzut în ultima perioadă o campanie furibundă în mediul online, cu tente electorale evidente, desfășurată de colegii de la 

USR cu privire la dobânzile mari la care se împrumută țara noastră pentru finanțarea necesarului intern.  

O ipocrizie mai mare în politica noastră chiar nu mi-a fost dat să văd. Adică cei care au dat cea mai mare gaură bugetului de 

stat, prin achiziția aberantă și mult supradimensionată de vaccinuri COVID, tocmai ei s-au găsit să vorbească despre 

dezechilibrele bugetare! 

Când erau la guvernare nu mai spuneau nimic când Guvernul din care făceau parte împrumuta în neștire, ceea ce a condus, pe 

guvernarea din prezent, la adevărate vârfuri istorice în privința sarcinii în rambursarea acestor datorii. Niciodată nu ne-ați spus 

pe ce ați irosit acei bani împrumutați cu nemiluita, pe care noi și generațiile viitoare vor trebui să-i ramburseze. 

Ați comandat vaccinuri într-un număr care ar fi permis vaccinarea de 6 ori a populației eligibile din România și astfel ați dat o 

gaură bugetului de stat de trei sferturi de miliarde de euro. Acești bani trebuie plătiți de guvernul actual, în condițiile în care nu 

putem nici măcar să depozităm vaccinurile ce ar mai trebui livrate.  

Evident că acest lucru afectează deficitul bugetar și capacitatea de finanțare a României. De aceea mi se pare cu adevărat o 

mare ipocrizie ca acum, din opoziție, după ce ai distrus bugetul țării să te arăți îngrijorat de dobânzile la care se împrumută țara 

noastră. 

Dar nu aceasta este cauza cea mai importantă pe care dobânzile pentru împrumuturile guvernamentale a crescut atât de mult. 

Dacă cei de la USR s-ar fi uitat puțin în jurul nostru ar fi observat că acest fenomen nu se întâmplă doar în România.  Vă dau 

doar câteva date privind evoluția dobânzilor din ultima lună la împrumuturile pe 10 ani.  

În România creșterea a fost 22% (de la 6% în martie, la 7,35% în mai) și am putea spune că e cea mai mică creștere din 

regiune.  

Spre comparație, creșterea în Polonia a fost de 65% (de la 3,94% la 6,52%),  în Slovacia care, atenție, e în zona euro, avem o 

creștere de 700% (de la 0,23% la 1,81%; la fel în Austria, tot din zona Euro, creșterea +400% (de la 0,35% la 1,49%)  sau în 

Bulgaria unde am avut o creștere a dobânzilor pe 10 ani de 300% (de la 0,551% la 1,607%).  

Deci e clar că în această regiune din proximitatea războiului din Ucraina investitorii consideră că riscurile sunt mai mari, iar 

acest lucru se reflectă și în dobânzile plătite de state din această zonă. Este clar o cauză obiectivă, care nu ține de politicile 

actualului guvern. Toate statele din regiune se împrumută mult mai scump. 

În aceste condiții, este de-a dreptul penibilă această campanie a USR. Este contrară intereselor României și implicit împotriva 

intereselor celor care au votat acest partid. Scopul nostru, al cetățenilor români ar trebui să fie acela de a solicita pe o singură 
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voce solidaritate din partea Uniunii Europene, la fel cum și noi am fost solidari în privința aplicării restricțiilor economice 

împotriva Federației Ruse și față de situația refugiaților ucraineni care s-au stabilit sau au tranzitat țara noastră.  

În loc să se alăture PSD și Guvernului care solicită Comisiei Europene să sprijine statele din prima linie a Uniunii Europene 

față de conflictul din Ucraina, cei de la USR nu fac decât să încerce să zădărnicească aceste eforturi, pe care noi le facem în 

interesul României. În timp ce dânșii se țineau de campanii pe Facebook, noi cei din PSD și din Guvern am reușit să  coagulăm 

un grup de 10 state membre care, printr-o scrisoare oficială adresată Comisiei Europene au solicitat flexibilizarea fondurilor 

europene astfel încât o parte din bani să poată fi utilizați pentru gestionarea situației refugiaților și pentru combaterea efectelor 

economice provocate de conflictul din Ucraina.  

Traversăm cu toții o perioadă dificilă. Toate statele din Europa se confruntă cu inflație, cu creșterea prețurilor la energie și la 

carburanți, cu o creștere a dobânzilor și cu probleme în funcționarea lanțurilor de aprovizionare. Avem un război în toată 

regula la granița României și a Uniunii Europene. Poate veți înțelege și dumneavoastră, stimați colegi de la USR, că în astfel 

de momente ar trebui, mai mult decât oricând, să fim uniți și să lucrăm împreună în interesul României. Dar să fiu sincer, nu 

mai am nicio speranță de la dumneavoastră. Alegătorii vă vor judeca.  

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 

*** 

 

9 Mai, trei celebrări și trei ambianțe separate 

 

 

Chiar dacă această dată numită „Ziua Victoriei”, este atât de importantă în Rusia, ziua de 9 Mai este o zi cu profundă rezonanță 

în istoria poporului român. Sunt 3 evenimente importante: Ziua Independenței, când se împlinesc astăzi 145 de ani de când țara 

noastră și-a proclamat Independența, Ziua Victoriei Națiunilor Unite, când aniversăm 77 de ani de la victoria Coaliției 

Națiunilor Unite în Cel De-al Doilea Război Mondial și Ziua Europei.  

Contrastul este izbitor între Rusia care profită de memoria Marelui Război Patriotic pentru propriul război actual și, pe de altă 

parte, marea pace europeană celebrată la Strasbourg. Aceasta este rațiunea de a fi a proiectului european și sentimentul de 

apartenență la Uniunea Europeană. 

Data a fost aleasă de membrii fondatori ai UE cu referire la 9 mai 1950. Ea corespunde „Declarației Schuman”. La vremea 

respectivă, ministrul francez de externe, Maurice Schumann, considerat unul dintre arhitecții construcțiilor europene, își 

prezentase în acea zi propunerea referitoare la organizarea Europei: „Declarația Schuman” este considerată certificatul de 

naștere al Uniunii Europene. 

Trebuie să fim conștienți de importanța calității de cetățeni europeni, de drepturile și obligațiile pe care le presupune 

apartenența noastră la Uniunea Europeană. 

Avem de realizat în fiecare zi cerințele impuse de integrarea cu adevărat în structurile acestor uniuni de state suverane! Este 

momentul ca fiecare dintre noi să ne schimbăm atitudinea și mentalitatea și să înțelegem rolul nostru în noul context european. 

Toți acești ani au reprezentat momente istorice pline de semnificație, care au adus independență, pace și perspectivă 

economică, socială statului român modern. 

Trăim într-o Uniune Europeană întemeiată pe principiile statului de drept, deținând un sistem democratic bazat pe 

suveranitatea populară și pe valorile acum incontestabile și împărtășite de marea majoritate a popoarelor europene. Iar sensul 

sărbătorii trebuie să constea în a nu uita calea parcursă pentru a realiza afirmarea acestor principii și valori. 

Suntem români, suntem cetățeni europeni și susținem Ucraina! 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 

LA MULȚI ANI, UNIUNEA EUROPEANĂ! 

Vă mulţumesc. 

 

Deputat 

Vasile Cîtea 

 

*** 
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Psd încurajează tinerii români în domeniul agriculturii 

 

Domnule preşedinte de ședință, 

Stimaţi colegi, 

 

Agricultura a reprezentat întotdeauna un domeniu prioritar pentru PSD, iar dezvoltarea acesteia este cu atât mai importantă în 

contextul actual. Asistăm de o lungă perioadă de timp în România la un dezinteres din partea tinerilor față de domeniul 

agriculturii și este de datoria acestei guvernări să schimbe acest lucru. Mă bucur că actuala conducere de la Ministerul 

Agriculturii acționează concret în sensul încurajării producției interne, care va duce la o scădere a importurilor produselor 

agro-alimentare și implicit la o scădere a prețurilor la alimente.  

Programul ”Sprijin pentru România” conține scheme de ajutor pentru cei din acest domeniu. Un exemplu este alocarea sumei 

de 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România care se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, 

persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, care desfășoară activități economice în 

sectoarele agricultură, piscicultură și acvacultură și industrie alimentară.  

  

Parlamentul României a adoptat recent o Lege prin care se vor acorda facilități fiscale pentru persoanele ce lucrează în 

domeniile agricultură și industrie alimentară, pe modelul celor acordate angajaților din domeniul construcțiilor.   

România este o țară care beneficiază de atât de multe resurse în acest domeniu încât este păcat să nu profităm de acest lucru. 

Românii care părăsesc România și merg la muncă în agricultură în diferite țări din Europa trebuie încurajați să muncească 

pământul în țară, fiindcă mii de hectare de pământ rămân nelucrate sau cel mai adesea transformate în pășuni.  

Îmi doresc să văd o Românie care profită din plin de tot ce avem, îmi doresc să văd județul pe care îl reprezint cum se dezvoltă 

și în acest domeniu. Cei 1,34 miliarde de lei alocați județului Caraș-Severin prin programul Anghel Saligny, sumă alocată 

pentru investiții ce privesc apa, canalizarea, drumurile și podurile din județ, vor contribui la creșterea și dezvoltarea județului 

pe mai multe planuri și în mai multe domenii, turism, agricultură, economic și social. 

Este necesar să atragem tinerii în domeniul agriculturii. Provenind dintr-un mediu rural, am susținut întotdeauna agricultura și 

mă bucură când văd tineri dornici să își dezvolte afaceri în acest domeniu, care primesc ajutor din partea statului român. 

Vă mulţumesc! 

Deputat 

Romulus-Marius Damian 

*** 

 

Ziua Europei, o zi a unităţii românilor în spirit european! 

 

România a aniversat pentru a 16-a oară Ziua Europei după integrarea în marea familie europeană. 

Ziua de 9 mai este nu doar Ziua Europei, ci semnifică alte două zile emblematice pentru naţiunea noastră: Ziua Independenţei, 

proclamată în 1877, şi Ziua victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, în 1945. Sunt trei 

evenimente reprezentative din istoria României, iar prezentul ne găseşte pe făgaşul european ireversibil, unde ne este şi ne-a 

fost dintotdeauna locul. 

Uniunea Europeană s-a consolidat pe principiile unităţii, diversităţii, culturii, solidarităţii, dialogului şi civilizaţiei. Ziua 

Europei, cunoscută şi ca Ziua Uniunii Europene sau Ziua Schuman, a fost proclamată după declaraţia istorică din 9 mai 1950 a 

ministrului francez de externe Robert Schuman. Acesta a propus un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, 

pentru eliminarea rivalităţile istorice dintre cele două ţări, fapt ce s-a transformat într-o cooperare politică, ce a stat la baza 

înființării Uniunii Europene.  

În ultima perioadă, România și-a consolidat statutul de țară respectată în spațiul european, fapt demonstrat și în perioada în 

care am deținut Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, în guvernarea PSD.  

Sunt încrezătoare că în perioada următoare progresele țării noastre pe calea europeană vor fi dinamizate, astfel încât să ne 

putem valorifica la maximum potențialul uman și tradițiile cultural-istorice, pentru a deveni cu adevărat o națiune de prim rang 

în Europa! 

De Ziua Europei, aș vrea ca toţi românii să se implice pozitiv în tot ceea ce fac, deoarece doar astfel putem duce România 

europeană spre dezvoltare, progres şi modernitate! 
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9 mai este o zi a spiritului european și a unităţii noastre ca naţiune! Sunt convinsă că în viitor vom continua progresele 

înregistrate pe calea europeană, astfel încât să avem o țară așa cum ne dorim cu toții!  

La Mulţi Ani, România europeană! 

La Mulţi Ani, Europa! 

 

Deputat 

Cristina-Elena Dinu 

*** 

 

Și totuși, ce jocuri face Tanczos Barna? 

 

Doamnelor și domnilor colegi, 

  

Opinia publică din țara noastră fierbe la aflarea veștii că așa-zisa echipă națională de hochei a României, alcătuită în cea mai 

mare parte din hocheiști români de etnie maghiară, a evoluat săptămâna trecută la Campionatul Mondial, în Slovenia, iar la 

ultimul meci, duminică, cu Ungaria, a avut loc un moment scandalos: sportivii s-au aliniat la finalul meciului și au cântat 

împreună "imnul Ținutului Secuiesc". 

Ca fost sportiv care a reprezentat țara noastră în diferite competiții internaționale, pot să manifest o anumită empatie față de 

eforturile sportivilor care reprezintă România, chiar dacă sunt de etnie maghiară. Nu pot însă să înțeleg și să tolerez gestul 

infam al hocheiștilor din naționala României care au cântat așa-zisul imn al Ținutului Secuiesc. Este un afront și o lipsă 

nerușinată de respect față de România, față de români și față de tricolor. Și, mă alătur vicepremierului Sorin Grindeanu care a 

declarat că speră ca lucrurile să nu rămână nepedepsite. Cine nu respectă România nu are ce căuta în roșu, galben și albastru! 

Pentru noi aceste culori înseamnă totul! 

Dar, mai mult decât atât, la acea partidă și-a făcut apariția în tribună și domnul Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și 

Pădurilor în Guvernul României. Ministrul nu era îmbrăcat în culorile României, așa cum se echipează fanii României la 

meciurile naționalei, ci era îmbrăcat într-un tricou albastru, al echipei de hochei HC Csikszereda Miercurea Ciuc, și o pălărie, 

fiind înconjurat de fani cu însemnele Ungariei.  

Presă a reamintit faptul că și în trecut, în anul 2011, când Tanczos Barna era președintele Federației Române de Hochei, s-a 

petrecut un episod asemănător. La un meci dintre România și Ungaria, disputat la Miercurea Ciuc, sportivii din România au 

cântat imnul Ungariei. 

Doamnelor și domnilor colegi, de mai multe ori am apreciat la domnul ministru Barna Tanczos inteligența și o anumită 

eleganță în conduita oficială. Dar această atitudine de trădare a simbolurilor naționale ale României, cu atât mai mult în această 

perioadă extrem de nesigură, mă determină să pun astfel de întrebări: Oare ce jocuri face domnul Barna Tanczos? Câtă 

încredere poate avea România într-un ministru care nu ratează nicio ocazie de a trăda simbolurile naționale?  

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 

*** 

 

Ziua Europei din acest an care se concentrează asupra problemelor tinerilor este umbrită de războiul din Ucraina care 

afectează viața tuturor europenilor 

 

Stimați parlamentari, 

 

De 9 mai când în fiecare an începând cu 1985 se comemorează ziua istorică în care a fost pronunțată declarația Schuman în 

cadrul unui discurs ținut la Paris în 1950 de către ministrul francez al afacerilor externe, europenii sunt invitați să reflecteze, în 

egală măsură, și la șansa pe care o au de a trăi în cea mai lungă perioadă de pace din istorie, din păcate vorbim de un război 

chiar în interiorul Europei, la granițele Uniunii Europene. 

Astăzi în loc de a sărbători pacea și unitatea în Europa și idealul propus Robert Schuman care vorbea de o nouă formă de 

cooperare politică în Europa, care prevedea ca războiul dintre națiunile Europei să fie de neconceput este acum zdruncinată din 
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cauza invaziei Ucrainei de către Federația Rusă cu implicații asupra tuturor țările Uniunii Europene și a fiecărei categorii 

sociale ca urmare a crizei refugiaților, a crizei energiei și a crizei economice. 

Cu toate aceste crize suprapuse în 2022 sărbătorim anul european al tineretului, motiv pentru care noi cei de la PSD, atât la 

nivel guvernamental, cât și parlamentar am venit cu soluții, programe, măsuri și inițiative legislative dedicate tinerilor din 

România pe toate palierele de la educație până la sănătate și la stimulente pentru achiziția de alimente sau a unei locuințe.  

În cadrul programului „Sprijin pentru România”, inițiat de PSD și aprobat de coaliția de guvernare am început să promovăm 

măsuri concrete care să rezolve cu adevărat prioritățile tinerilor și a familiilor cu copii. Am început cu majorarea cu 33% a 

alocației zilnice de hrană pentru copiii din sistemul de protecție socială. De asemenea, am adoptat creșterea la 22 de lei/zi a 

alocației de hrană pentru copiii și tineri din plasament, cei din creșe și unități de educației timpurie, precum și pentru mamele 

din centrele maternale. Am prevăzut în plus acordarea de sprijin pentru integrarea socială și transportul acestor tineri și 

actualizarea anuală a sumelor pentru hrană cu posibilitatea de suplimentare a fondurilor de către consiliile județene și locale 

pentru a nu ajunge în situația în care inflația să depășească costul alimentelor. Urmează să intre în vigoare de la 1 iunie măsura 

privind acordarea de vouchere pentru elevi, cu o valoare de 30 de euro lunar pentru rechizite, haine, alimente și acordarea de 

credite în condiții preferențiale în valoare de maxim 75.000 de lei cu 80% garanție de stat, care să asigure cheltuielile pentru 

educația copiilor, chirie sau avans la o locuință pentru tineri. 

Suntem conștienți că nu sunt suficiente aceste măsuri și trebuie să găsim mai multe soluții pentru susținerea tinerilor aflați în 

dificultate și absolvenților de studii medii și universitare pentru a se integra cât mai rapid pe piața muncii, să promovăm politic 

publice de creștere a natalității și de protejare a copiilor, însă era obligatoriu să venim cu acest pachet de sprijin în contextul 

scăderii puterii de cumpărare generată de criza energiei, inflație și conflictul din Ucraina. Urmează în perioada următoare să 

lansăm și alte măsuri pentru tineri. 

Nu putem să uităm că înainte de a se declanșa războiul din Ucraina cu toate problemele rezultate pe plan economic și social, 

criza Covid-19 a fost cea care a avut un impact semnificativ asupra tinerilor. Mulți dintre aceștia și-au pierdut locul de muncă, 

iar sănătatea mintală și emoțională le-a fost de asemenea afectată. De aceea atât la nivelul Uniunii Europene, dar și a 

Guvernului și Parlamentului României s-a decis să se acorde prioritate problemelor copiilor și tinerilor și să se lucreze la 

soluții reale pentru a le deschide mai multe perspective. 

În calitate de parlamentar de Botoșani și membru al Comisiei pentru administrație publică și al Comisiei pentru Mediu voi 

continua să susțin inițiativele legislative și demersurile de informare și promovare a programelor dedicate copiilor din 

grupurile vulnerabile și marginalizate, a tinerilor aflați la început de drum în carieră și a familiilor cu copii pentru a depăși 

toate obstacolele economice, sociale sau medicale pentru a se integra la nivel social și a beneficia de toate oportunitățile 

disponibile la nivel educațional și al pieței muncii. Toți oamenii politici cred că avem datoria să facem tot ce putem pentru 

dezvoltarea personală, socială, economică şi profesională a copiilor și tinerilor din țara noastră. 

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 

 

Uniunea Europeană începe să se schimbe din 9 mai, iar România trebuie să conteze mai mult! 

 

Domnule Presedinte, 

Stimati colegi, 

 

Pe 9 mai s-a încheiat un an întreg de dezbateri între cetățenii Europei legate de viitorul Uniunii din care și noi facem parte. 

Este, poate, cel mai important eveniment al ultimelor decenii ai Uniunii Europene deoarece vor fi propuse schimbări 

fundamentale ale modului în care UE funcționează. 

Liderii țărilor membre ale UE au luat foarte în serios criticile venite din partea cetățenilor din aceste țări legate de modul de 

lucru al uniunii, de birocrație, dreptul la decizie și chiar modul în care este auzită vocea oamenilor obișnuiți la Bruxelles. De 

aceea, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au organizat Conferința pentru viitorul Europei, poate cea mai 

importantă campanie de dezbateri directe între cetățenii tuturor țărilor membre și autoritățile de la Bruxelles. Concluziile 

acestor dezbateri vor deveni principiile care vor duce la schimbarea radicală a organizării Uniunii. 
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Am susținut întotdeauna că țara noastră trebuie să aibă o voce mult mai puternică în Uniunea Europeană. De altfel, nevoia de 

reformă a acestei structuri multistatale era evidentă de mult timp. Mă bucur că liderii europeni au înțeles că trebuie să asculte 

vocile oamenilor obișnuiți, a cetățenilor care duc tot greul acestei uniuni. Am avut români care au participat la aceste dezbateri 

directe și cred că a fost foarte clar ce ne dorim: o reducere cât mai rapidă și semnificativă a decalajelor nivelului de trai între 

diferitele țări din UE; întărirea securității întregii Uniuni, dar nu doar militară, ci mai ales economică însemnând o mai mare 

sprijinire a economiilor vulnerabile din UE; extinderea democrației participative în sensul în care vocea cetățenilor să aibă cu 

adevărat greutate în deciziile Uniunii. Toate aceste opinii au fost luate în considerare pentru documentul final care va duce la 

schimbarea radicală a Uniunii Europene. 

Din data de 9 mai, Europa a intrat într-o nouă etapă de evoluție menită să facă față provocărilor lumii de mâine. Personal, cred 

că unele măsuri propuse chiar de cetățeni, trebuie implementate prioritar! În primul rând, trebuie renunțat la sistemul de vot în 

unanimitate deoarece câțiva parlamentari din una-două țări pot bloca inițiative și răspunsuri rapide ale Uniunii cum ar fi 

politica de extindere, politica energetică sau chiar principiile Statului de drept. De asemenea, consider că pentru viitorul UE 

este esențială unificarea sistemelor bancare într-o piață financiară comună. Mai mult, acum bugetul Uniunii Europene este 2% 

din bugetul total al țărilor membre! În 2022, bugetul total al UE este estimat la aprox. 170 miliarde de euro, în timp ce bugetul 

total cumulat al țărilor membre depășește 6.700 miliarde de euro! Este un procent infim pentru o Uniune puternică! Un buget 

de 5-7% pentru Uniunea Europeană ar fi un pas important pentru creșterea coeziunii și investițiilor inter-statale (cum ar fi o 

linie europeană de trenuri de mare viteză). 

Luni, 9 mai 2022, de Ziua Europei au fost făcute publice toate concluziile a unui an de dezbateri cetățenești din cadrul 

Conferinței pentru viitorul Europei, urmând ca aceste dorințe să devină principii universale ale unei noi organizări europene!  

 

Deputat 

Silviu Macovei 

*** 

 

Despre orientarea în carieră a tinerilor 

 

Stimați colegi, 

 

Săptămâna trecută, am avut onoarea de a-l avea invitat la Oradea pe domnul Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și al 

Solidarității Sociale. Împreună am participat la ”Târgul locurilor de muncă și de orientare în carieră”, un eveniment organizat 

de AJOFM Bihor în cadrul unui proiect european. Am ținut neapărat să vă relatez despre acest lucru pentru că nu a fost un târg 

oarecare, ci un eveniment de anvergură care, în viitorul nu foarte îndepărtat, va servi drept model național pentru Ministerul 

Muncii.  

A fost o bucurie imensă pentru mine să văd prezenți la acest eveniment dedicat pieței muncii mii de tineri, precum și sute de 

companii, furnizori de formare profesională, instituții publice și de învățământ. Consider că prin astfel de evenimente reușite 

putem să le arătăm cel mai bine tinerilor diversitatea de meserii pentru care pot opta și să-i îndrumăm să intre în contact cu ele. 

Pentru că asta am putut vedea la Oradea, un lucru extrem de frumos și care trebuie continuat la nivel național: nu doar un 

pliant dat în mâna unui elev, ci contactul direct cu meseria și cu locurile de muncă disponibile, dar mai ales cu ce implică 

acestea în practică.  

Orientarea profesională a tinerilor încă din școala gimnazială și liceu este vitală pentru funcționarea economiei noastre! Așa 

cum le-am spus și celor prezenți la târg, atât ca dascăl, cât și ca om politic îi îndemn pe toți să își aleagă o meserie pe care să o 

iubească. Doar așa vor putea excela în acea profesie și doar așa se vor putea bucura de satisfacții profesionale și materiale. 

Pentru că cea mai bună protecție socială este existența unui loc de muncă, guvernarea noastră nu mai trebuie să trateze doar 

efectele pieței muncii, ci să vedem care sunt cauzele problemelor, a nemulțumirilor existente din partea angajatorilor și ale 

angajaților față de parteneri. Orientarea în carieră poate fi una dintre soluțiile pentru a rezolva problemele pieței forței de 

muncă din toată țara. O altă soluție stă în puterea dialogului: o comunicare onestă și un dialog social corect între Guvern, 

patronate și sindicate pot constitui temeliile un stat social al bunăstării pentru toate categoriile, de la antreprenori până la 

angajați.  

Vă mulțumesc pentru atenție! 

Deputat 

Ioan Mang 
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*** 

 

Guvernul introduce un mecanism de actualizare a prețurilor cu 15% până la 40% și pentru contractele pe bani 

europeni! 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

Lucrările la investițiile realizate prin proiecte cu fonduri europene sunt blocate sau se derulează cu încetinitorul din cauza 

creșterilor prețurilor la materiale de construcții, energie și carburant la care se adaugă scumpirile generate de războiul din 

Ucraina. 

Este o situație dificilă în care se găsesc atât firmele care au câștigat licitațiile pentru contractele cu fonduri europene dar și 

beneficiarii investițiilor, autoritățile publice care sperau să dezvolte comunitățile locale cu ajutorul fondurilor europene. 

Analizele arată că firmele de construcții sunt practic în imposibilitate de a realiza lucrările la noile prețuri iar pe termen mediu 

și lung nu se poate determina cu exactitate cât va dura conflictul din Ucraina și efectele economice globale. 

Am discutat cu constructori din Vrancea care au subliniat că materiale folosite în construcții se scumpesc de la o lună la alta. 

Se dă comandă pentru o cantitate de țeavă în luna mai și este livrată în iunie, la alt preț și, implicit, o cantitate mai mică. 

De exemplu, la proiectele de infrastructură de apă și apă uzată studiile de fezabilitate și devizele generale aferente acestora au 

fost elaborate în 2014 - 2015 și pe cale de consecință costurile avute în vedere la determinarea valorii proiectelor și a valorii 

estimate a contractelor nu mai reflectă realitatea de astăzi, când proiectele sunt în derulare. 

De aceea, continuarea contractelor în condițiile inițiale, la prețuri de acum 2-3 ani, ar putea conduce la intrarea în faliment a 

societăților din domeniu dar și la pierderea fondurilor alocate României. 

Soluția este modelul propus de PSD în programul „Sprijin pentru România”, care a ajustat prețurile pentru proiecte cu 

finanțare națională! 

Stimați colegi, 

Am văzut Ordonanța de Urgență prin care Guvernul introduce un mecanism de actualizare a prețurilor cu 15% până la 40% și 

pentru contractele pe bani europeni. Consider că este un prim pas pentru deblocarea situației contractelor de investiții cu 

fonduri europene. Este un demers care oferă încredere atât constructorilor cât și autorităților locale pentru continuarea 

activității pe șantiere și reintrarea în graficul de execuție al proiectelor. 

Însă este nevoie de alte completări ale cadrului legislativ, în funcție de evoluția situației economice. Am încredere că actualul 

titular al Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene va fi capabil să obțină rapid și avizul necesar la Comisiei Europene, 

astfel încât să fie reluate lucrările pe șantiere de construcții finanțare cu bani europeni. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Laurențiu-Daniel Marin 

*** 

 

Îndeplinirea angajamentelor asumate de România în fața UE, mai importantă decât criticile 

 

Dragi colegi, 

 

Blamările venite din partea opoziției și chiar a unor colegi din coaliția de guvernare sunt constructive în ceea ce privește 

îndeplinirea angajamentelor țării noastre pentru accesarea fondurilor europene, în special pentru recuperarea decalajelor 

apărute în procesul de atragere a miliardelor de euro din PNRR, cât și din exerciţiul financiar 2021-2027, dar numai în măsura 

aportului lor personal, pozitiv, cuantificat în acest proces. 

Nu este doar ironic să vii și să critici actuala coaliție de guvernare, și chiar și PSD, care nu a avut nicio pârghie în construcția 

PNRR. După cum știe toată lumea, acest domeniu este gestionat, acum, de PNL. Deci rezultă o probă clară că asemenea 

afirmații despre PSD sunt făcute doar din rea-voință. Însă, dincolo de ”mărinimia” cu care unii își vorbesc în termeni mult prea 

duri propria țară prin Parlamentul European, trebuie să admitem că, din păcate, mai ales în acest context al conflictului armat 

de la granița de Est, pentru România a devenit vital să facă dovada că ceea ce și-a asumat în fața UE, se va concretiza odată cu 

infuzia financiară.   
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Admit că ar fi o sfidare nejustificată să ascundem că alte țări, precum Franța și Spania, ne-au luat-o cu mult înainte și au reușit 

să direcționeze mare parte dintre fondurile destinate lor pentru redresare și reziliență economică, în timp ce noi nu avem 

încheiate încă acordurile de parteneriat. Este, în principal, o sarcină a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să 

exploateze această șansă istorică oferită prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru România. Numai că acest 

minister a suferit o fractură decizională prin demisia fostului deținător liberal al acestui portofoliu. De asemenea, deși au 

proiectat împreună, cât au fost la guvernare PNL și USR, acest PNRR, se pare că optica USR a fostului șef al Ministerului 

Investițiilor și Proiectelor Europene nu s-a suprapus absolut deloc nu doar pe nevoile reale ale României, dar nici nu a coincis 

cu strategia succesorului său, a fostului ministru liberal, pentru acest domeniu.  

După cum PSD a clamat, în mai multe rânduri, la fel cum au făcut-o și alte state membre, cel puțin în cazul României avem 

nevoie de o nouă rundă de negocieri pentru și mai multe flexibilități în ceea ce privește accesarea de fonduri europene. Din 

experiența altor state comunitare a rezultat că se poate, că o astfel de perspectivă este agreată și de către Comisia Europeană.  

Iar acum, preluarea portofoliului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către domnul Marcel Boloș, fost ministru 

în două rânduri pentru acest domeniu, în Cabinetele Orban I și II, poate constitui o soluție potrivită cu care țara noastră se 

poate prezenta la nivelul conducerii Uniunii Europene astfel încât să recuperăm și timpul pierdut, dar și să devenim 

beneficiarii a noi oportunități financiare obținute în urma unor alte tratative pentru mai multe flexibilități de care se pare că 

avem nevoie ca să îndeplinim cele peste 200 de investiţii și 215 reforme stabilite. Mai mult, experiența anterioară a noului 

ministru de la investițiile și proiectele europene ne va feri din start de unele potențiale critici ce ar putea veni ulterior, după 

controalele ce se vor desfășura, în mod automat, după derularea lucrărilor. Banii din prefinanţarea de 3,7 miliarde de euro, 

destinați trecerii investițiilor de la stadiul de proiecte de pe hârtie la implementarea lor concretă, au fost, deja, primiți de 

România.  

Iar dacă până acum am fost sub asediul observațiilor privind unele erori mai mici sau mai mari sau chiar arătați cu degetul de 

către unii dintre comisarii europeni privind „lipsa proiectelor mature”, dezvoltate de România pentru a accesa bani europeni, 

cred că de acum înainte vom putea depăși și acest neajuns. Nu este vorba doar că îmi exprim, în fața dumneavoastră, 

optimismul personal, ci am încredere în deprinderile însumate până acum la nivel decizional în Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene astfel încât să ne prezentăm în fața UE cu o viziune de dezvoltare de ansamblu pentru România și să 

renunțăm, pe cât ne permite anvergura locală de dezvoltare, la ideea alocării de bani comunitari doar pentru proiecte mici. 

Răspunzând criticii că România nu a fost pregătită, până acum, să absoarbă atât de mulţi bani europeni ca alte ţări, adaug seriei 

de explicații pe care vi le-am oferit anterior și faptul că PSD, prin europarlamentarii săi, i-a solicitat comisarului european 

pentru Coeziune și Reforme, Elisa Ferreira, sprijin pentru salvarea fondurilor europene aferente perioadei 2014-2020 încă 

neutilizate de țara noastră, pentru începerea implementării noului cadru financiar multianual 2021-2027 și pentru optimizarea 

Planului Național de Redresare și Reziliență. 

Grație eforturilor noastre și la inițiativa doamnei comisar, Executivul european a permis României mai multă flexibilitate în 

utilizarea fondurilor europene. În plus, colegii europarlamentari social-democrați au deschis dialogul necesar cu Comisia 

Europeană astfel încât să ajungem să implementăm adecvat acele proiecte de importanță majoră care au fost afectate de 

actualul context geopolitic, dar și de criza umanitară, de cea provocată de pandemie și de cea energetică. 

Așadar, revizuirea acceptată la nivel european a planurilor naționale de redresare și reziliență și concretizarea priorităților 

României prind din ce în ce mai mult contur astfel încât banii europeni să ajungă acolo unde pot ajuta direct populația. 

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

*** 

 

Ziua Europei, motiv de conștientizare a rolului tinerilor în actualul context al conflictului din Ucraina 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

În acest an Ziua Europei celebrează anul european al tineretului și marchează totodată susținerea față de Ucraina, ambele teme 

fiind motive de reflectare asupra unui viitor care să se bazeze pe pace, cooperare și solidaritate. 

În acest sens, consider că este important de stabilit un cadru legal la nivel european pentru a rezolva situația refugiaților din 

Ucraina, care fug din calea războiului.  Scrisoarea celor 10 state ale Uniunii Europene care cer Comisiei Europene fonduri 

pentru gestionarea crizei refugiaților și impactul economic al conflictului din Ucraina este și pe agenda PSD.  
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Vreau să subliniez faptul că demersurile europarlamentarilor și miniștrilor social-democrați pe plan european pentru a 

determina o reacție de solidaritate a Uniunii Europene față de statele din prima linie care gestionează situația refugiaților sau 

care sunt cele mai afectate de consecințele economice ale războiului din Ucraina încep să dea rezultate. România a fost unul 

dintre inițiatorii acestei acțiuni de a se formula o scrisoare comună prin care se solicită un mecanism pentru accesarea 

fondurilor europene pentru statele din prima linie. Aceasta a fost propunerea PSD încă din primele săptămâni de la izbucnirea 

conflictului din Ucraina. 

Până în prezent Comisia Europeană a acceptat activarea unor mecanisme financiare deja existente la nivelul Uniunii Europene, 

”Cohesion’s Action for Refugees in Europe - CARE și REACT-EU”, însă în scrisoarea semnată de cele 10 state se arată că o 

parte din fondurile disponibile prin aceste instrumente au fost utilizate în pandemia COVID, fiind necesare alte măsuri 

financiare. Astfel, cele 10 state solicită flexibilizarea bugetului multianual al Uniunii Europene astfel încât să se permită 

transferarea unor fonduri de la anumite capitole către chestiunile generate de problemele conflictului din Ucraina. De 

asemenea se mai solicită intervenții ad-hoc din partea Comisiei Europene pentru sprijinirea fluxurilor de refugiați. 

În opinia mea și a colegilor de la PSD este important să continuăm eforturile de a determina instituțiile Uniunii Europene să 

elaboreze un mecanism concret și permanent pe perioada războiului din Ucraina pentru gestionarea și direcționarea fluxului de 

refugiați către statele Uniunii Europene, astfel încât să nu apară niciun fel de probleme de ordin economic sau social care să 

afecteze țările care primesc persoane care provin din zona de conflict pentru tranzit sau ședere temporară ori permanentă. 

În același timp, România trebuie să ia măsuri concrete pentru asigurarea bunăstării și oportunităților pentru dezvoltarea unei 

cariere și formarea unei familii pentru toți tinerii, astfel încât să aceștia să nu fie afectați de actuala criză economică generată 

de războiul de la granițele țării noastre. În acest sens, PSD a inclus în programul „Sprijin pentru România” trei proiecte 

dedicate tinerilor. Este vorba de ajutorul financiar pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro pentru tinerii care nu 

pot avea copii din motive medicale; sprijinul acordat sub forma unui credit garantat de stat, pentru familiile la început de drum 

și susținerea prevăzută sub forma unui credit garantat de stat, pentru studenții din România, astfel încât să-și poată achita 

diverse cheltuieli de la materiale didactice, până la chirie sau alte necesități. 

Așadar, în actualul context regional de conflict, al unei crize economice care se manifestă printr-o inflație crescută trebuie să 

ne concentrăm pe susținerea și includerea tinerilor și priorităților acestora în elaborarea politicilor publice și a actelor 

normative pe care le promovăm, fie la nivel parlamentar, fie la nivel guvernamental. Pe de altă parte, este important să fim 

solidari cu refugiații din Ucraina care ajung la noi în țară, dar nu trebuie să neglijăm deloc problemele tinerilor, care au nevoie 

mai mult ca oricând de sprijin din partea statului pentru integrare pe piața muncii și pentru întemeierea unei familii aici în 

România. 

Vă mulțumesc! 

  

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 

 

Învățământul profesional - premisa dezvoltării durabile a economiei 

 

De mai mulți ani, companiile din România se plâng de faptul că găsesc tot mai greu specialiști pentru diverse industrii și 

reclamă faptul că școlile profesionale sunt tot mai puține și prea puțin adaptate realității din economia națională. 

Rapoartele Ministerului Educației arată că în anul școlar 2020-2021, doar 2 din 10 elevi au optat pentru învățământul 

profesional: din 89.983 de elevi înscriși în licee, doar 10.086 au ales educația profesională.  

Conform Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în Aprilie, la nivel național exista o nevoie de 8.664 de 

meseriași, în timp ce în Martie au fost declarate 9.594 de posturi disponibile pentru persoanele cu studii profesionale. 

Un calcul simplu arată că o promoție de absolvenți ar putea ocupa locurile de muncă disponibile pentru mai puțin de două luni; 

astfel, ca toate locurile dedicate persoanelor cu studii profesionale să fie ocupate, ar fi nevoie de aproximativ 100.000 de 

absolvenți, anual. 

Din păcate, educația profesională este văzută de către părinți și elevi ca una „neatrăgătoare” fiind considerată „Cenușăreasa” 

învățământului românesc.  

Învățământul profesional este asociat cu eșecul, pe de o parte din cauza modului în care elevii ajung în aceste școli; ei intră în 

sistem cu medii foarte mici, fiind repartizați computerizat, de cele mai multe ori la un profil pe care de fapt nici nu și l-au dorit, 
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iar pe de altă parte, tendința generală de a urma o facultate îi face pe cei care doresc să devină, spre exemplu, meseriași, să 

renunțe la ideea unei școli profesionale în favoarea unei facultăți.  

Conectarea şcolilor la piaţa muncii va opri fenomenul nedorit al depopulării României de cea mai valoroasă resursă a ţării - 

tinerii. Pentru aceasta, școala românească are nevoie de dotări, însă ea nu se poate face fără dascăli bine pregătiţi şi fără elevi 

motivați să învețe și consiliați în a-și alege parcursul profesional pentru care manifestă preocupare și aptitudini.  

Educația de calitate poate fi considerată o componentă care costă mult, dar trebuie să înțelegem că fiecare leu investit în şcoală 

se întoarce însutit în societate.  

Politicile publice în domeniul educaţiei aplicate în ultimii ani, constrângerile financiare și lipsa de interes pentru investiții pe 

termen lung au determinat guvernele din România să reducă bugetul alocat educației. Întrucât capitalul uman este o resursă 

esențială pentru dezvoltarea durabilă a unei economii, România trebuie să coreleze sistemul educațional cu nevoile și realitățile 

economice actuale. 

Realitatea economică actuală impune regândirea școlilor profesionale și dezvoltarea învățământului dual, cât și digitalizarea și 

adaptarea școlii românești la provocările momentului și la cele viitoare pentru a educa tinerii de astăzi în vederea identificării 

meseriilor de mâine. 

 

Deputat 

Florin Piper-Savu 

*** 

 

OUG privind actualizarea prețurilor materialelor de construcții și pentru contractele pe fonduri europene 

 

Domnule președinte de sedință, 

Stimați colegi, 

 

După modelul propus de PSD în programul ”Sprijin pentru România”, Guvernul preia principiul actualizării prețurilor 

materialelor de construcții și în contractele cu finanțare europeană. Realitatea este că, din cauza scumpirilor, nu se mai puteau 

respecta nivelurile de preț stabilite inițial în contracte. Se introduce astfel un mecanism de actualizare a prețurilor cu 15% până 

la 40% și pentru contractele pe bani europeni.  

Vorbim practic de un prim demers menit să dea încredere atât constructorilor, cât și autorităților pentru reluarea/continuarea 

activității pe șantiere și reintrarea în graficul de execuție al proiectelor. De asemenea, este important de menționat faptul că 

actualizările de preț se aplică și retroactiv, pe contractele în derulare. La acest moment, absorbția fondurilor din exercițiul 

financiar 2014-2020 este de 60%. Au mai rămas 14 miliarde de euro de atras/cheltuit până la finalul anului viitor. Se adaugă 

banii din PNRR, 29 de miliarde de euro, din care 14,9 miliarde sunt împrumuturi pentru care se plătește dobândă. Mai sunt și 

cele aproximativ 30 de miliarde de euro pentru România din exercițiul financiar 2021-2027. 

Fără ajustarea necesară adusă de această OUG, care să permită reluarea urgentă a lucrărilor la proiecte, multe miliarde de euro 

s-ar pierde, pur și simplu. 

România nu își poate permite acest lucru! 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 

*** 

 

Siguranţa naţională a României depinde şi de legile ei 

 

În sfârșit, reviziurea și actualizarea legilor securității naționale a întrunit consensul politic necesar. România avea nevoie 

stringentă de acest consens politic.  

Să ne remintim că Legea nr. 51 privind securitatea națională a României a fost adoptată în 1991.  Au trecut 31 de ani. Între 

timp România devenit membră activă a Alianței Nord Atlantice și a aderat la Uniunea Europeană, ceea ce a schimbat în mod 

esențial statutul politic și militar al țării noastre în Balcani, în regiunea Mării Negre, dar și în Europa. Apartenența la Uniunea 
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Europeană și la NATO, precum și parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii reprezintă de ceva timp fundamentele 

politicii externe a României și ar fi trebuit să inducă schimbări legislative concordante. Dar nu s-a întâmplat așa. 

Să ne reamintim de asemenea că, în 2016, a existat o serie de consultări cu toate partidele parlamentare pe marginea legilor 

securității naționale. Și concluzia acelui dialog a fost că legile securității sunt învechite și nu mai corespund realității în care 

trăim. Dar lucrurile s-au oprit din păcate aici. 

A fost nevoie de o pandemie globală și de un conflict militar deschis și intens în proximitatea României că să înțelegem cu 

toții că dinamica și specificul amenințărilor a suferit schimbări majore. Să observăm direct că pericolele vin acum nu doar de 

la adversari statali, ci și de la adversari non-statali. Doar trecând prin criză am înțeles cu toții că persistența unor lacune 

legislative în domeniul securității naționale reprezintă în sine o mare vulnerabilitate. Iar reviziuirea cadrului legislativ al 

Sistemului Național de Apărare nu mai poate fi amânată nici măcar o singură zi.  

Astfel, la propunerea Partidului Social Democrat, plenul reunit al Parlamentului României a votat înființarea Comisiei comune 

permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul securităţii naţionale.  

Obiectivele Comisiei sunt avizarea actelor normative aflate în procedură parlamentară care privesc domeniul securităţii şi 

organizarea de dezbateri asupra modificărilor în acest domeniu.  

Într-o prima etapă, Comisia vă gestiona un pachet de șase noi legi care vizează organizarea și funcționarea Serviciului Român 

de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului de Protecție și Pază, 

Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Ministerului Apărării Naționale.  

Scopul final este acela de a consolida capacitatea națională de apărare și de a crește eficiența sistemelor naționale de prevenire 

și gestionare a situațiilor de criză, interne și externe, militare sau de natură civilă. Se dorește de asemenea întărirea cadrului 

juridic, procedural și operațional specific protecției infrastructurilor critice. 

Trecem printr-o perioadă în care mediului de securitate internațional se transformă continuu. În același timp, s-a accelerat și 

dinamica de manifestare a riscurilor și amenințărilor. Apar astfel noi provocări la adresa capacității instituționale de a da 

răspunsuri adecvate și de a permite punerea în practică a unor măsuri eficiente. 

Și din aceste motive asigurarea unui cadru legislativ coerent și aplicat reprezintă o prioritate absolută pentru Sistemul Național 

de Apărare și, implicit, pentru siguranța națională a României. Comisia parlamentară permanentă înființată recent și dedicată 

acestui obiectiv este primul pas necesar. Ne dorim cu toții să nu fie ultimul, ci să finalizăm adaptarea cadrului legislativ în 

domeniul securității pentru a oferi instituțiilor naționale responsabile instrumentele necesare gestionării optime a oricăror 

amenințări și provocări interne și externe. 

 

Deputat 

Viorel Salan 

*** 

 

PSD vine cu măsuri concrete pentru protejarea angajaților cu salarii mici și păstrarea forței de muncă calificate pentru 

susținerea activității IMM-urilor 

 

PSD își respectă toate angajamentele pe care și le-a luat atunci când a intrat la guvernare. Încă o măsură importantă devine 

realitate, în urma aprobării actului normativ inițiat de ministrul social-democrat al Finanțelor pentru creșterea voluntară cu 200 

de lei a salariului minim la care taxele sunt zero. 

PSD, fie prin inițiativele parlamentare, fie prin proiectele și hotărârile de guvern propuse de miniștrii social-democrați 

implementează rapid măsurile din programul “Sprijin pentru România”. Pentru combaterea creșterii prețurilor și asigurarea 

stabilității forței de muncă calificate în mediul privat, ministrul Finanțelor a elaborat proiectul conform căruia angajatorii să 

poată opera de la 1 iunie creșterea voluntară cu 200 de lei a salariului minim pentru angajații cu acest nivel de salarizare. Suma 

suplimentară de 200 de lei va fi scutită de taxe.  

Acum în România sunt 1,7 milioane de persoane angajate pe salariul minim, ceea ce reprezintă o treime din numărul total de 

angajați. Peste 80% dintre aceste persoane au cel puțin o calificare. 

În viziunea noastră este inadmisibil ca într-o țară europeană ca România să avem personal din domeniul sanitar, ingineri, 

maiștri, constructori, șoferi profesioniști, alte funcții de management în sistemul privat, plătiți cu salariul minim. De aceea, 

măsura majorării salariului minim și neimpozitarea acesteia a fost inclusă în pachetul de sprijin de ministrul Adrian Câciu la 

propunerea reprezentanților mediul de afaceri și nu are impact bugetar. De această măsură vor beneficia și persoanele nou 

angajate în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului 
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individual de muncă, este de 2.750 de lei. Creșterea voluntară a salariilor angajaților plătiți cu salariul minim se adaugă 

măsurilor deja implementate din programul “Sprijin pentru România”: 

Pachetul de măsuri inițiat de PSD, care a început să fie pus în practică atât de actualul Guvern, cât și la nivel parlamentar va 

încetini creșterea inflației. Vedem cum țări cu economii puternice, precum Statele Unite, Germania, Franța, Italia se confruntă 

cu aceeași mare problemă: inflația. Ne-am fi dorit ca România să poată aloca mai multe resurse pentru sprijinirea populației și 

economiei. Dar au fost utilizate toate sursele de finanțare posibile, inclusiv fondurile europene care nu au fost accesate în 

exercițiul financiar precedent, fonduri care acoperă jumătate din aceste program. Toate aceste măsuri anunțate, care au început 

să fie implementate, rând pe rând nu și-a propus să îmbogățească pe nimeni, ci să îi sprijine pe cei vulnerabili să își asigure 

strictul necesar, precum și să susțină agricultura și industria alimentară românească într-un moment în care toate țările se 

concentrează pe problema alimentară și financiară pentru plata utilităților și lucrurilor necesare pentru viața de zi cu zi. 

Niciunul dintre reprezentanții partidelor de opoziție care au criticat programul nu au propus nicio altă soluție, ci au venit doar 

cu scandal, provocări și acuze fără niciun fundament. 

PSD va rămâne întotdeauna un apărător al drepturilor angajaților, dar în egală măsură va susține programe care să vină în 

sprijinul companiilor românești care au nevoie acută de forță de muncă calificată aici în țară pentru a putea să-și mențină sau 

chiar să-și dezvolte și să-și diversifice activitatea, fie că e vorba de producție, servicii sau inovare și energie verde.    

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

*** 

 

PSD vine cu soluții concrete pentru realizarea investițiilor la nivel național și regional 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

La inițiativa PSD, Guvernul a aprobat două acte normative pentru actualizarea prețurilor materialelor de construcții atât în 

contractele cu finanțare națională, cât și din fonduri europene pentru a elimina piedicile din calea marilor investiții în 

infrastructură. 

Așadar, de la intrarea în vigoare a celor două Ordonanțe de Urgență, toate costurile vor fi indexate pentru a acoperi creșterea 

prețurilor la materiale de construcții și energie, iar aceste prevederi vor fi incluse în clauzele contractelor cu termen mai mare 

de 6 luni. Același principiu se va aplica și la proiectele europene, unde se introduce un mecanism de actualizare a prețurilor cu 

15% până la 40% după modelul propus de PSD în programul „Sprijin pentru România”. 

Era obligatoriu să fie luate măsuri în acest sens pentru susținerea companiilor românești care au lucrări publice de 

infrastructură, întrucât din cauza scumpirilor, nu se mai puteau respecta nivelurile de preț stabilite inițial în contracte și astfel 

se oprea activitatea și se bloca investiția o perioadă foarte mare de timp. 

Este un prim pas prin care să dea încredere atât constructorilor cât și autorităților pentru reluarea sau continuarea activității pe 

șantiere și respectarea graficelor de execuție a proiectelor. Bineînțeles că este nevoie și de alte completări ale cadrului 

legislativ, precum și de măsuri suplimentare de sprijinire a companiilor românești în toate domeniile de activitate, în funcție de 

evoluția situației. Însă, vreau să subliniez un lucru important în legătură cu această actualizare a prețurilor la materialele de 

construcții și anume că se aplică și retroactiv, inclusiv la contractele aflate în derulare. 

În lipsa unor astfel de măsuri, o parte importantă din fondurile europene destinate lucrărilor de infrastructură s-ar fi pierdut, 

companiile aveau de suferit că nu încasau banii, iar cei mai afectați erau chiar beneficiarii acestor proiecte, adică cetățenii. 

Măsura actualizării prețurilor materialelor de construcții din contractele privind investițiile publice deblochează investiții de 40 

de miliarde de lei. Acum, mai mult ca oricând România are nevoie să se dezvolte prin investițiile din fonduri europene care să 

prevaleze cât mai consistent, nu doar în programare ci și în execuție, în raport cu cele din bani naționali. Trebuie să folosim și 

ultimul cent din toate programele cu finanțare europeană, în special în ceea ce privește rezolvarea problemelor de 

infrastructură națională și regională. 

PSD a intrat la guvernare tocmai pentru a contribui cu măsuri concrete la dezvoltarea capacității de producție a României, cât 

și la creșterea investițiilor publice în toate domeniile de la căile rutiere și feroviare până la infrastructura sanitară și 

educațională. 

Este clar că un real stimulent în atragerea investițiilor rămâne dezvoltarea infrastructurii naționale care poate aduce beneficii 

întregii societăți, nu doar investitorilor, prin efecte pozitive în lanț asupra subcontractorilor locali, furnizorilor și, nu în ultimul 

rând, comunității per ansamblu. Practic, investițiile în infrastructură pot genera o spirală ascendentă, ele contribuind, în sine, la 

atragerea altor investitori în zonele în care infrastructura se dezvoltă. De aceea, PSD a insistat permanent pe lansarea de 
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programe prin care să fie cu adevărat sprijinit mediul de afaceri din țara noastră în tandem cu pachetele de măsuri pentru 

susținerea populației. 

 

 

Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 

 

*** 

 

Identitatea europeană a României și românilor 

 

Domnule Președinte, 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor, 

 

”Va veni o zi în care voi…..toate națiunile continentului, fără să vă pierdeți calitățile distincte şi glorioasa voastra 

individualitate, veți fonda o unitate superioară şi veți construi fraternitatea europeană.“, spunea în 1849 Victor Hugo. 

Și parcă nicicând nu au fost mai actuale, mai reale și mai necesare aceste vorbe. 

Ziua de 9 mai este o zi cu atât de multe semnificații. Este Ziua Europeei. Ziua Independenței țării noastre. Ziua sfârșitului celui 

de-al Doilea Război Mondial. 

Însă, oricât de multe semnificații am celebra în această zi, cu toate au același numitor comun. Unitatea și solidaritatea pentru 

aceleași valori și idealuri. Pace, libertate, apărarea și promovarea principiilor democrației. 

Suntem atât de multe națiuni în Uniunea Europeană și, dincolo de diferențele și diversitatea specifică, dincolo de identitatea 

națională a fiecăruia dintre noi, cu toții avem și împărtășim o identitate europeană comună bazată pe tot ce au mai bun și mai 

profund ființa umană și statul modern. 

În ultimii 150 de ani, omenirea a progresat enorm. Iar acest progres a venit de multe ori prin suferință și evenimente dintre cele 

mai tragice. Toate suferințele îndurate, toată această luptă ne-au adus astăzi la conștiința superioară a necesității de a fi uniți și 

solidari pentru a promova și apăra împreună pacea și democrația. Conflictul din Ucraina ne subliniază din ce în ce mai mult 

acest lucru. Istoria de până acum ne îndeamnă și ea la această unitate. 

De aceea, această zi este și trebuie să fie cu mult mai mult decât o simplă celebrare. Ea este și trebuie să fie manifestarea 

concretă a fiecăruia dintre noi, membri și parte ai Europei, de a nu pune niciodată la îndoială idealurile noastre comune și a nu 

înceta niciodată să le apăram. 

Suntem parte a Europei, iar aceasta înseamnă împreună pentru pace! Împreună pentru un prezent și viitor mai bun! 

 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Declarație politică 

 

Unii dintre români și-ar dori ca România să se implice mai activ în Ucraina și să livreze ucrainienilor armament greu, în timp 

ce alții preferă ca țara noastră să fie mai echidistantă și să sprijine doar ucrainienii ajunși pe teritoriul României, fără să acorde 

sprijin de război țării vecine constând în armament. 

Împărtășesc susținerile potrivit cărora România trebuie să fie echilibrată.  

Experții în politică externă afirmă că acest echilibru de care a dat dovadă țara noastră este pe de o parte, pe fondul unor situații 

speciale și al relațiilor dintre România și Ucraina de-a lungul a cel puțin trei decenii, iar, pe de altă parte, ca măsură de 

precauție întrucât România se teme de Ucraina, geopolitic vorbind.  

Personal, nu îmbrățișez niciuna dintre aceste două teorii întrucât România a dovedit deja contrariul pe parcursul celor 

aproximativ 80 de zile de război, însă opinez că importanța geostrategică a României ca țară membră NATO ne obligă să 

urmăm calea echilibrului. România are o poziție geostrategică importantă în partea de est a NATO și o Românie sigură 
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înseamnă mai multă siguranță și pentru frații nostri din Republica Moldova, pentru poporul român, pentru refugiații ucrainieni 

și, nu în ultimul rând pentru întregul bloc NATO.  

România a arătat că vrea pace în țara vecină, în UE și pe glob, dar în egală măsură a dovedit că este puternică, primitoare, că 

inima românilor nu are granițe, iar modul în care țara noastră a gestionat situația refugiaților și a dovedit că este partener de 

nădejde atât ca membru UE, cât și ca membru NATO, consider că România merită să se alăture Schengen. 

 

Deputat 

Daniel Tudorache 

*** 

 

Partidul Social Democrat își asumă protejarea pădurilor din România 

 

Domnule președinte,  

Stimați colegi,   

 

DNA-ul pădurilor, așa cum a fost elaborată propunerea de către USR, nu a trecut testul constituționalității, așa cum nici 

partidul amintit nu a demonstrat încă maturitate politică.  

În acest sens, Partidul Social Democrat va ține cont de decizia și motivarea Curții Constituționale a României și va veni cu 

propriile propuneri, astfel încât la final să votăm o lege bună, aplicabilă și constituțională. 

Am fost ales deputat într-unul dintre cele mai verzi județe ale României, am locuit toată viața în Munții Apuseni și înțeleg pe 

deplin însemnătatea unei păduri sănătoase și a unei exploatări sustenabile și echilibrate care să genereze venituri comunităților 

locale, dar și garanția protejării mediului înconjurător.  

Partidul Social Democrat nu poate fi acuzat că nu protejează pădurile. Este singurul partid care, de câte ori a fost la guvernare, 

a adoptat măsuri împotriva tăierilor ilegale. PSD este partidul care a înființat Radarul Pădurilor și Sistemul 112 pentru 

transportul de lemn.  

Tot Partidul Social Democrat a adoptat nou Cod Silvic și Legea Contravențiilor Silvice care prevede amenzi uriașe pentru 

lemnul tăiat ilegal și pentru transportul de lemn tăiat ilegal, inclusiv confiscarea mijlocului de transport folosit pentru asta. 

Înțelegem faptul că protejarea mediului și a pădurii în general a devenit din cauza schimbărilor climatice un discurs la 

îndemână pentru majoritatea oamenilor noi din politică, însă de la vorbe și sloganuri rostite cu pioșenie în campaniile 

electorale și până la a elabora cadrul legislativ necesar, este o cale lungă care necesită profesionalism ce poate fi probat oricând 

cu fapte și acțiuni concrete.  

În acest sens, vă perzint doar câteva dintre realizările Partidului Social Democrat în domeniul protejării mediului și a pădurilor.  

Datorită Radarului Pădurilor, care nu permite achiziția de lemn tăiat ilegal, s-a ajuns la situația că România a devenit din 

exportator de buștean, importator de buștean. Exportăm cca. 0,3 milioane mc/an și importăm cca 2,5 milioane mc/an. Timp în 

care pădurile noastre se regenerează.  

Tăierile ilegale au scazut drastic: de la 8,8 milioane mc/an lemn tăiat ilegal (conform raportului Curtii de Conturi a României 

din anul 2014), s-a ajuns la cca 0,4 milioane mc/an. 

O altă măsură foarte importantă elaborată de PSD este reprezentat de acordarea unor compensații financiare pentru proprietarii 

de păduri aflate în arii protejate, unde există restricții în recoltarea lemnului. Este pentru prima dată când se corectează o mare 

nedreptate făcută proprietarilor de păduri din zonele protejate, care sunt obligați prin lege să nu valorifice propriul bun. 

De asemnea, am asigurat, cu prioritate, lemnul de foc pentru populație prin Hotărârea de Guvern care a reglementat vânzarea 

directă, fără intermediari, a lemnului de foc către populație și către unitățile de interes public local (școli, grădinițe, instituții 

etc.), din pădurile proprietate publică.  

În același timp, PSD a simplificat procedurile care facilitează accesul cetățenilor la lemnul din propriile păduri și din vegetația 

din afara fondului forestier și a demarat și finantat din Fondul pentru Mediu programul de identificare și punere sub protecție a 

pădurilor virgine și cvasivirgine prin includerea lor în Catalogul național al pădurilor virgine.  

Aș dori să închei declarația de astăzi, amintind colegilor de la USR că Partidul Social Democrat a demarat în această 

primavară o amplă campanie de împădurire intitulată „Pentru o Românie verde” prin care vom planta 500.000 de arbori, o gură 

de oxigen pentru generațiile viitoare! 

Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 
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*** 

 

Despre falsul sentiment de siguranță 

 

Se instalează în România un fals sentiment de siguranță, într-un moment extrem de delicat, când avem, la granițe, un război de 

o rară violență, ce generează crize economice și sociale de o amploare pe care cu greu o putem evalua corect acum. ”Ce ni se 

poate întâmpla rău? Suntem membri ai NATO și ai UE! Suntem la adăpost!” Da, suntem, și bine că ne-am propus să fim, și am 

plătit prețul aderării, dureros pentru mulți români. 

NATO și UE pot face multe pentru noi. Cu o condiție: să se găsească un consens asupra măsurilor necesare. Sunt atâtea națiuni 

prezente, fiecare cu viziunea ei, cu interesele ei, cu capacitățile ei de a produce ”securitate” și resurse materiale și financiare 

pentru asigurarea ei.  Iar solidaritatea de fațadă este, acum, cel mai mare rău care ni se poate întâmpla. Ea are costuri morale și 

economice, iar consecințele politice, pe termen lung, pot fi dintre cele care ridică, dinspre refulările bazinului de electori, 

afinități extremiste sau hiperconservatoare. 

Problema cu adevărat spinoasă o reprezintă răspunsul la întrebarea, pe care o ocolim cu metodă: ”Ce facem noi pentru noi în 

aceste crize?” Ceea ce ar trebui să facem și în condiții normale, în care nu suntem presați de crize: să acționăm cu ochii pe 

agenda publică. Reducerea dependenței energetice este importantă acum, dar la fel era și acum cinci ani, și acum zece ani. Și 

am amânat deciziile! Refacerea sistemelor de irigații, la fel. Dacă se întâmplă ceva, de unde luăm cele 80% din alimente, pe 

care le importăm, deși avem un important potențial agricol? Și noi ce facem acum? Discuții despre intervenția statului versus 

piața dereglementată? Timp în care țăranii rămân cu recoltele pe câmp, putrezind? Fac trimitere directă la unele măsuri de 

calmare a inflației. Dacă vom continua pe drumul ăsta, întârziind cu orice preț aplicarea măsurilor sociale, vom avea mari 

probleme. Nemulțumirea socială crește și la noi, crește și în Europa. Nu mi se pare că dovedim prea multă abilitate în a o ține 

sub control. 

Solidaritatea se construiește. Și politicul este cel care o construiește. Deocamdată continuăm opera de dezbinare. Nici NATO și 

nici UE nu ne pot apăra de neputințele noastre, de conflictele noastre. Nu ele pot pune capăt războiului româno-român. Noi 

trebuie să facem asta. Renunțând la populisme ieftine și la nepăsare, la abordările superficiale și la excluderea celuilalt. Adică 

fiind responsabili și serioși. Maniere la care nu am excelat, politic, niciodată. 

 

Deputat 

Ionuț Vulpescu 

*** 

 

➢ Interpelări 

 

Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

De către: doamna Oana-Gianina Bulai, deputat  

Obiectul interpelării: Stadiul în care se află Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) 

 

Stimate domnule prim-ministru,  

Investițiile sunt cheia către dezvoltarea României. Țara noastră beneficiază în acest moment de mai multe surse de finanțare, 

una dintre ele fiind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acești bani au menirea de a ne ajuta să îmbunătățim 

domenii cheie pentru statul român, precum sănătatea.  

În luna februarie a acestui an, în momentul în care a fost prezentat stadiul PNRR pentru sănătate, s-a precizat că Ordonanța de 

Urgență privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) ar urma să fie aprobată 

în perioada aprilie-mai. ANDIS, ca structură finanțată din PNRR, va avea un rol important în construcția sau modernizarea a 

25 de spitale noi.  

Domnule Prim-ministru, având în vedere că ANDIS trebuie înființată până cel târziu în luna iunie 2022, aș dori să îmi 

transmiteți stadiul în care se află această structură și care sunt pașii următori pe care îi va face Guvernul.  

Solicit răspunsul în scris.  

 

*** 
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Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

De către: doamna Oana-Consuela Florea, deputat 

Obiectul interpelării: Completarea Ghidului de finanțare din octombrie 2021 aprobat prin ordinul 1962 din 29 

octombrie 2021 

 

Stimate domnule ministru, 

În cadrul ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localități, la capitolul dedicat persoanelor eligibile “Categorii de solicitanți eligibili » se prevede 

ca: 

,,(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt eligibile pentru a participa în 

cadrul Programului instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiului București.  

(2) Pentru localitățile atestate ca stațiuni turistice și pentru localitățile aferente zonelor metropolitane ale municipiilor reședință 

de județ/municipiului București, finanțarea se va solicita în funcție de categoriile enumerate la art. 7 alin. (2) lit. i)-k.’’ 

Așadar, eligibile pentru a beneficia de fonduri sunt doar UAT-urile, instituțiile publice și zonele metropolitane. 

În momentul actual România se află la capătul clasamentului privind stațiile de încărcare pe o distanță de 100 de kilometri. 

Astfel, î n comparație cu Olanda unde pe o distanță de 100 de km se află 47.5 de stații, în România pe aceeași distanță se 

regăsesc 0.5. 

Consider că o completare a capitolului privind persoanele eligibile cu alte două categorii, respectiv persoane fizice și juridice 

de drept privat ar facilita dezvoltarea acestui seg-ment referitor la stațiile de încărcare. Motivul pentru care cetățenii români 

sunt reticenți în a achiziționa mașini electrice este tocmai lipsa spațiilor destinate alimentării lor. De exemplu, cei care locuiesc 

la bloc nu pot încarca mașina în proximitatea locuinței ci doar la stațiile din centrul orașului. 

Prin urmare, vă rog respectuos să luați în considerare modificarea Ordinului nr. 1962 din octombrie 2021, emis de ministerul 

pe care îl conduceți, astfel încat să se mărească lista persoanelor eligibile în a accesa aceste fonduri având ca rezultat direct 

scăderea poluării odată cu creșterea numărului stațiilor de încărcare. 

Vă rog sa îmi comunicaţi în scris răspunsul la prezenta interpelare. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat 

Obiectul interpelării: Cine plătește pentru vaccinurile cumpărate aiurea (cel puțin!!!) de Guvernul României? 

 

Domnule prim-ministru,  

Unele acțiuni al DNA din ultima vreme dau impresia că se încearcă identificarea și pedepsirea unor vinovați de 

matrapazlâcurile săvârșite pe timpul farsei cu pandemia din ultimii doi ani. Urmărim cu interes desfășurarea anchetelor penale 

ale DNA în acest sens.  

Dar marea hoție din timpul pandemiei pare a fi cea legată de achiziționarea unor cantități imposibil de justificat de mari de 

vaccinuri.  

 Opinia publică fierbe în legătură cu acest subiect. Ideea centrală este că ROMÂNIA NU ERA OBLIGATĂ SĂ CUMPERE 

NICIO DOZĂ DE VACCIN în temeiul acordurilor încheiate de Comisia Europeană cu producătorii de vaccinuri, dar, la 

îndemnul președintei comisiei Ursula van der Leyen, fostul premier Florin Câțu, a decis aceste achiziții nejustificate, iar acum 

se încearcă mușamalizarea sau “albirea” adevăraților vinovați pentru plata unor sute de milioane de euro degeaba.  

Față de aceste aspecte, vă rog, domnule prim ministru să explicați următoarele:  

1. Cât a plătit în total România pentru vaccinurile care în cea mai mare parte au fost inutile și nenecesare?  

2. Ce măsuri ați dispus ca pentru aceste cheltuieli inutile și împovărătoare pentru poporul român să plătească chiar cei vinovați 

și nu săracul popor român?   

Menționez că în curând vom solicita aceleași explicații și în cazul achizițiilor uriașe de armament, nu în folosul poporului 

român, ci în beneficiul fabricanților de arme străini de poporul român și de interesele acestuia.  
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Solicit răspuns scris si oral.  

            

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat 

Obiectul interpelării: Cine plătește pentru abuzurile CNA și ale lui Mircea Toma? 

 

Domnule prim-ministru,   

Zilele acestea opinia publică a luat la cunoștință cu consternare de faptul că, după o amendă uriașă de 40.000 de lei, Consiliul 

Național al Audiovizualului a taxat postul de televiziune Realitatea Plus cu încă 10.000 de lei. Vinovatul de serviciu este 

realizatorul Anca Alexandrescu, pe motiv că ar fi „toxică". Este expresia utilizată de domnul Mircea Toma, în discursul pe 

care l-a ținut pe această temă în fața colegilor de la CNA. Modul în care a fost analizată prestația Ancăi Alexandrescu, la ora 

actuală unul dintre cei mai valoroși jurnaliști români, demonstrează că ne aflăm în prezența unui veritabil act de linșaj.  

În același timp am remarcat mesajul dvs. cu prilejul Zilei Mondiale a Libertății Presei în care ați precizat foarte corect că 

„...Libertatea și pluralismul mass-media înseamnă garantarea libertății de exprimare și a liberului acces la informație, drepturi 

fundamentale ale oricărui cetățean într-o democrație consolidată și un stat de drept funcțional. Respectarea libertății de 

exprimare, a dreptului la opinie și la informare implică responsabilitatea tuturor instituțiilor statului și un efort coerent și 

susținut pentru a proteja drepturile garantate prin Constituția României.  

Am convingerea că nu există democrație fără libertatea presei, iar dreptul jurnaliștilor de a-și face meseria trebuie să rămână 

intangibil. Împreună cu întreaga echipă guvernamentală susțin total libertatea presei, dreptul la opinie și la informarea corectă 

a cetățenilor, poziție pe care am exprimat-o, de fiecare dată, prompt și tranșant. În egală măsură, condamnăm ferm orice 

încercare de intimidare sau de influențare a modului în care un jurnalist sau redacție din România își exercită drepturile 

constituționale de liberă exprimare...”.  

Desigur, Consiliul Național al Audiovizualului este o autoritate aflată sub control parlamentar, dar având în vedere, că sunteți 

primul ministru al României și cel mai puternic apărător al libertății presei din țara noastră, vă rog să vă precizați poziția în 

legătură cu atitudinea extrem de dură a CNA și a domnului Mircea Toma față de postul de televiziunea Realitatea Plus și față 

de reputata jurnalistă Anca Alexandrescu.  

Solicit răspuns scris si oral. 

*** 

Adresată: domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

De către: domnul Romeo-Daniel Lungu, deputat  

Obiectul interpelării: Serviciile clasice ale Poștei Române 

 

Domnule ministru,  

În data de 6 mai 2022 a fost anunțat parteneriatul dintre compania Auchan și Compania Națională Poșta Română, parteneriat 

prin care se vor vinde diverse produse în incinta oficiilor poștale din țară.   

Conform declarațiilor Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română, clienții vor putea accesa serviciile clasice 

ale oficiilor poștale, dar și „o ofertă bogată de produse alimentare și nealimentare din portofoliul partenerului nostru, ceea ce 

va avea un efect pozitiv pentru consumatorii care își doresc să poată rezolva lucrurile repede și ușor”.  

Având în vederea acestea, vă întreb:  

• Cine va efectua efectiv serviciul de vânzare a produselor din oferta partenerului Auchan?  

• Cum vor fi afectați timpii de accesare a serviciilor clasice oferite de Poșta Română în contextul introducerii la vânzare a 

produselor alimentare și nealimentare din parteneriat și cum se vor putea „rezolva lucrurile repede și ușor” în privința acestor 

servicii clasice?  

• Cum contribuie acest parteneriat la creșterea standardelor de calitate a condițiilor de lucru pentru salariații din oficiile poștale 

și eficientizarea activității operaționale, obiective asumate public de Directorul General al Poștei Române?  

Solicit răspuns oral și în scris.  

 

*** 
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➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

 

Despre pensiile care nu au la bază principiul contributivității 

 

Stimate domnule prim-ministru,  

  

Având în vedere că răspunsul la întrebarea de față va fi oferit de un singur minister din Guvernul pe care îl conduceți, vă 

adresez dumneavoastră rugămintea de a centraliza datele solicitate de la ministerele relevante la nivelul Cancelariei Prim-

Ministrului.   

1. Care este numărul total de beneficiar de venituri din pensii care nu sunt stabilite pe criteriul contributivității?   

• Vă rog să prezentați detaliat situația la nivelul fiecărui ordonator de credite care efectuează plata acestor drepturi (Ministerul 

Apărării, Ministerul Justiției, alte instituții cu acest regim de pensii de serviciu).  

2. Care este valoarea lunară minimă, medie și maximă a acestor drepturi de pensii care nu sunt stabilite pe criteriul 

contributivității, la nivelul fiecărui ordonator de credite?  

3. Care este suma totală lunară plătită de fiecare ordonator de credite pentru aceste pensii care nu sunt stabilite pe criteriul 

contributivității?  

Vă mulțumesc.   

Solicit răspuns în scris. 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Măsuri necesare pentru combaterea instabilității prețurilor pentru combustibili 

 

Domnule ministru,  

  

Creșterea prețurilor pentru combustibili a creat panică în rândul populației și continuă să fie un impediment care micșorează 

predictibilitatea pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri.  Știrile privind șoferii români care trec în Ungaria pentru prețuri 

mai mici la carburanți sunt din ce în ce mai numeroase, iar populația dă semne că nu poate suporta la nesfârșit majorările 

nejustificate, resimțite atât în benzinării, precum și pentru orice produs sau serviciu de care beneficiază.   

Miniștrii PSD au intervenit și i-au sancționat pe speculanți pentru creșterile nerealiste pentru litrul de motorină și benzină de la 

pompă și au declanșat investigațiile care se impun pentru astfel de practici înșelătoare și fără nicio justificare reală, economică. 

Pentru protejarea românilor în fața acestui tip de speculă, cât și pentru blocarea acestor tentative de distrugere a economiei 

României, miniștrii PSD militează pentru impunerea unor reguli mai stricte pe piața combustibililor.   

Vă reamintesc că ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat toleranță zero față de practicarea acestor prețuri aberante, iar 

peste 100 de echipe mixte de inspectori ANAF și ANPC au operat o serie de controale la întreg lanțul comercial de pe această 

piață.   

De asemenea, ministrul Economiei, Florin Spătaru, a solicitat ANPC să controleze în ce măsură au fost respectate sau nu 

prevederile legale privind practica comercială incorectă.   

Având în vedere complexitatea acestei situații, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile concrete pe care le veți adopta 

pentru viitor, astfel încât să fie evitate asemenea contexte care conduc la destabilizarea economiei românești.     

Solicit răspuns scris. 
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Deputat 

Adrian Alda 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Precizări privind noua structură a anului școlar viitor 

 

Domnule ministru,  

Ați decis și anunțat noua structură a anului școlar viitor, invocând atât discuțiile cu reprezentanții elevilor, cu părinții și cu 

profesorii, dar, în special, cu ”experții în științele educației din România” și ”în noțiunile de pedagogie modernă”. Iar 

nouătățile impun desființarea semestrelor și înlocuirea lor cu module de învățare, anularea tezelor și apariția unor evaluări 

standardizate.  

Însă, dincolo de restructurarea fundamentală a anului școlar și de modificarea terminologiilor atribuite etapelor parcurse de 

elevi în procesul de însușire a cunoștințelor în unitățile de învățământ, vă rog să-mi comunicați argumentele pe care le girați ca 

fiind generatoare de performanță reală și cum se va proceda cu evaluarea continuă a elevilor.    

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Situația lucrărilor și termenul de finalizare a investiției privind consolidarea zonelor erodate de pe malul drept al 

Prutului pentru preîntâmpinarea catastrofelor cauzate de fenomenele meteorologice 

 

Stimate domnule ministru,  

  

Așa cum știți, România pierde anual sute de hectare de teren ca urmare a eroziunii malului drept al râului Prut. Viiturile 

succesive care s-au format pe cursul apei au rupt pământ din malul românesc, diminuând semnificativ suprafețele agricole, 

lizierele, pășunile și chiar fâșiile de frontieră atât din județul Botoșani, cât și din județele învecinate. Numai în ultimii patru ani 

pe raza comunelor Suharău, Hudeşti, Păltiniş și oraşului Darabani s-au pierdut zeci de mii de metri liniari de pământ din cauza 

viiturilor care conduc la adâncirea albiei apei. Într-un singur an se pierd câte 10 hectare din cauza lipsei îndiguirilor. 

Așadar se impune o intervenție în cel mai scurt timp pentru preîntâmpinarea catastrofelor cauzate de fenomenele 

meteorologice prin consolidarea malurilor, realizarea de îndiguiri și a altor lucrări care se impun.  

De asemenea, Prutul sapă în malul românesc şi pune în pericol și digul de apărare al oraşului Galaţi şi podul feroviar din zonă.   

La granița României cu Moldova, acolo unde Prutul se varsă în Dunăre, curenţii sunt atât de puternici, încât se vede cu ochiul 

liber cum apa macină malul românesc. Chiar sub podurile care duc spre Moldova şi Ucraina, începe eroziunea malului 

românesc şi continuă, în aval, până la vărsarea Prutului în Dunăre.   

Ultimele consolidări ale malului Prutului s-au făcut înainte de 1990, însă acestea au fost rupte de ape şi, mai mult decât atât, au 

devenit parte a teritoriului ucrainean, ca urmare a faptului că râul şi-a modificat albia.  

Rapoartele realizate de Sistemul de Gospodărire al Apelor împreună cu Inspectoratul în Construcţii şi Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă, realizat în urmă cu patru ani arată că eroziunile active de pe malul drept al râului Prut conduc la pierderea 

continuă a unor suprafețe importante de teren din teritoriul ţării, fiind necesare lucrări de consolidare pentru stabilizarea albiei 

şi protecția malului drept. Estimarea costurilor este de aproximativ 20 de milioane de lei pentru aceste lucrări.  

Având în vedere că datele privind eroziunea malului drept al Prutului sunt cuprinse şi într-un raport întocmit de Administraţia 

Bazinală de Apă Prut-Bârlad, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani, vă rog să-mi comunicați stadiul lucrărilor și 

termenele la care se vor realiza aceste intervenții pentru a opri eroziunea pământului, care în câțiva ani va pune în pericol 

casele oamenilor.  
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De asemenea, vă rog să-mi transmiteți dacă au fost bugetate lucrări pentru acest an și pentru anul următor pentru realizarea 

acestor investiții și care sunt valorile aprobate.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  

Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Programul „Casa verde fotovoltaice” 

 

Stimate domnule ministru, 

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii 

necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională („Casa verde fotovoltaice”), are potențialul de a fi un real 

ajutor consumatorilor români de energie, în special în contextul actual al creșterii prețurilor în sectorul vizat.   

În acest context, coroborat cu activitățile implicate de exercitarea atribuțiilor aferente mandatului de deputat, mi-a fost adus la 

cunoștință faptul că mulți dintre potențialii beneficiari care au accesat programul îndeplinind criteriile de eligibilitate, încă nu 

au primit finanțarea.  

De aceea, domnule ministru, vă întreb:  

• Care sunt sincopele atașate desfăşurării etapelor acestui program, cu precădere motivele pentru întârzierea finanțărilor? • 

Când preconizați că vor fi efectuate plățile aferente acestui program pentru cei înscriși în sesiunea de finanțare 2021?  

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei întrebări.  

Solicit răspuns în scris.  

  

Deputat 

Romeo-Daniel Lungu 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Stații gratuite de reîncărcare pentru proprietarii de mașini electrice 

 

Stimate domnule ministru,  

Așa cum știți, prețul mașinilor electrice noi este unul mare sau foarte mare pentru majoritatea covârșitoare a românilor. Ele 

pornesc de la aproximativ 30.000 de euro și pot depăși cu ușurință chiar și 100.000 de euro. Cei care achiziționează astfel de 

mașini primesc din partea statului român vouchere prin care prețul este subvenționat din bani publici. Mai mult, proprietarii 

acestor mașini sunt scutiți de anumite taxe și impozite. Ei beneficiază de multe alte avantaje, precum stații rapide de 

reîncărcare, uneori gratis. Toate acestea sunt suportate din bugetul comun, al tuturor românilor, și al celor care își permit aceste 

mașini, dar mai ales din al celor care, din nefericire, nici măcar nu pot visa la ele, oricât de mult și-ar dori să protejeze mai bine 

mediul înconjurător! Și totuși, din banii lor sunt subvenționate gratuitățile de care beneficiază românii mai bogați sau chiar 

foarte bogați!  

În acest context, am aflat cu surprindere și dezamăgire despre o obligativitate impusă recent de către ministerul pe care îl 

conduceți față de beneficiarii Programului ”Electric-Up”. Este vorba despre obligativitatea ca vreme de șase ani aceștia să 

ofere acces și curent gratuit mașinilor electrice care vin la stațiile de alimentare pe care le vor cumpăra folosind sumele primite 

în cadrul programului.  

Vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați, ca principiu general, cum se susține moral și financiar, subvenționarea românilor 

cu situații financiare bune de către cei, mulți, care nu au aceleași posibilități materiale și, de asemenea, ce argumente au stat la 

baza introducerii unei obligativități noi, despre care beneficiarii Programului ”Electric-Up” nu au fost informați decât odată cu 

semnarea contractelor de finanțare.  Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Ioan Mang 
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*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Dezvoltarea surselor de energie locală (LES) 

 

Domnule ministru,  

Identificarea surselor de energie locală (LES) și exploatarea acestora în fiecare regiune a țării ne vor permite să beneficiem de 

o serie de avantaje ce rezultă din acest proces, respectiv să reducem costurile cu transportul energiei, să decongestionăm 

anumite zone, să folosim formele și tehnologia inovatoare acolo unde nu avem alternative fezabile și să ne atingem și țintele 

naționale asumate în fața Uniunii Europene privind reducerea poluării.  În centrul țării și în regiunile unde există resurse de 

gaze naturale nu se poate vorbi în plus decât de eficientizarea măsurilor de captare a CO2 și de stocarea zăcămintelor depletate 

cu scopul atingerii nivelului Zero Net CO2 în 2050.   

În zonele de Vest și de Nord, se pot utiliza mai intens resursele geotermale, în timp ce în regiunile de deal și de munte, este 

nevoie de politici publice naționale și locale necesare exploatării și dezvoltării tehnologiei pentru întrebuințarea biomasei, 

biogazului și a deșeurilor.   

Cât privește zona de Est, se pot dezvolta resurse noi de energie prin folosirea pompelor de căldură și a deșeurilor, investiții 

costisitoare, dar care conduc la costuri reduse de operare.   

Zonele de Sud și de Sud-Est se vor putea baza pe dezvoltarea rețelelor noi de distribuție pe hidrogen sau amestec hidrogen-

gaze naturale, hidrogen ce se poate produce din excedentul de energie regenerabilă obținută în Dobrogea.   

Marile aglomerații urbane ar putea avea posibilitatea să producă energie termică și electrică grație unor module mici nucleare, 

SMR.  

Luând în considerare contextul din ce în ce mai complicat privind importurile de energie, triplarea taxelor pe dioxidul de 

carbon în următorii 30 de ani, taxonomia activităților economice, vă rog să-mi precizați care este strategia Ministerului 

Energiei de implementare a Local Energy Using (LES) și când ar putea aceasta să devină o realitate pentru fiecare zonă a țării.   

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Extinderea măsurilor de sprijin și la nivelul procesatorilor pe modelul producătorilor agricoli și alte măsuri pentru 

comercializarea produselor agro-alimentare în țară în limita necesarului intern de consum 

 

Stimate domnule ministru,  

 

În contextul agresiunii militare din Ucraina și ca urmare a sancțiunilor economice impuse Federației Ruse au apărut mai multe 

probleme în lanțurile de aprovizionare cu anumite produse agro-alimentare, în principal la uleiul de floarea soarelui și la 

cereale, furnizate în cantități semnificative de cele două state aflate în conflict.  

Din fericire, așa cum ați precizat în mai multe rânduri, România se află într-o situație mult mai bună decât multe dintre statele 

membre ale Uniunii Europene, având o capacitate de producție la aceste produse mai mult decât dublă față de necesarul 

consumului intern. Avem așadar capacitatea de a ne asigura consumul pentru cetățenii români, iar surplusul putem să-l 

valorificăm la export, de preferat sub forma unor produse alimentare finite cu o valoare adăugată superioară.  

Există însă și un alt efect negativ, rezultat din competiția dintre statele deficitare la aceste produse. Iar acest efect care ar putea 

afecta și piața din România. În condițiile, în care, de exemplu, prețul la raft la uleiul de floarea soarelui a ajuns la 6 euro/litru în 

Germania, iar în România, după toate majorările semnificative, acest preț este în jur de 2 euro/litru, va exista, de bună seamă 

tentația producătorilor interni de a comercializa aceste produse acolo unde pot obține un profit mai avantajos. Acest fenomen 

poate pune presiune pe de o parte pe prețurile interne la aceste produse, dar și în privința asigurării cantităților pentru necesarul 
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intern, din moment ce producătorii din țara noastră vor fi tentați să-și vândă produsele în statele UE unde pot obține prețuri 

mai mari, fără a fi afectați de taxe vamale.   

În privința producției agricole, merită salutată aici măsura propusă de Ministerul Agriculturii de a se oferi producătorilor 

români o primă de 10% din producția agricolă livrată către fabricile de alimente din România. În mod evident, o astfel de 

măsură va stimula fermierii români să își vând producția (materia primă) în interior, către producătorii din România. Acest 

lucru însă nu va avea niciun efect asupra producătorilor unor produse alimentare procesate, finite de a-și vine producția către 

statele care sunt deficitare și care, din disperare de cauză, sunt dispuse să ofere mai mult decât prețurile aplicabile și 

suportabile pe piața din România.   

În acest sens vă adresez următoarele întrebări:  

1. Aveți în vedere aplicarea modelului primei de 10% pentru producătorii agricoli și la nivelul procesatorilor, astfel încât 

aceștia să fie mai interesați să vândă produse pe piața internă, decât să le ofere la export, cel puțin în limita necesarului intern 

de consum?  

2. Ce alte măsuri considerați că ar putea lua Ministerul Agriculturii pentru a preveni riscurile semnalate mai sus?  

Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 

 

Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Atac cibernetic asupra aeroportului din Suceava 

 

Domnule ministru,  

Săptămâna trecută aeroportul din Suceava a fost vizat de un atac cibernetic, la fel ca multe alte aeroporturi din România. 

Atacul a fost realizat de către gruparea de hackeri ruși, Killnet, care au reușit să atace siteurile administrației centrale și ale 

principalelor partide politice din țară.   

Atacul de săptămâna trecută nu a generat pierderi de date, dar a reușit pentru câteva ore să blocheze buna funcționare a 

siteului. Deși situația nu a creat mari probleme în ceea ce privește modul de funcționare a aeroportului, trebuie să ținem cont că 

aceste atacuri cibernetice pot afecta, în timp, infrastructura critică a țării noastre: de la alimentarea cu energie electrică, apă, 

transport public până la principalele bănci care activează pe piața românească. Nu îmi doresc să văd că următorul atac 

cibernetic va bloca întreaga activitate a aeroportului din Suceava, care în prezent este considerat al cincelea aeroport, ca 

importanță, la nivel național.      

Realizarea acestor atacuri cibernetice asupra României, coincide cu perioada în care Rusia a schimbat strategia de ocupare a 

Ucrainei, prin renunțarea la frontul de nord și concentrarea pe cel din sud. Atacul vine la o săptămână după incidentele de la 

Tiraspol, pe teritoriul Republicii Moldova și încearcă să fie un mod de atac al Rusiei la adresa țărilor membre NATO. Până la 

acest atac, Rusia a comentat de două ori România în legătură cu ajutorul acordat Ucrainei: prin faptul că își pune la dispoziție 

aeroporturile pentru a oferi sprijin aviației civile ucrainiene.   

Comentariile Rusiei nu trebuie să fie privite ca o amenințare majoră la securitatea României, însă trebuie să remarcăm că 

acesta este primul atac la adresa țării noastre de la începutul războiului din Ucraina și, deși suntem o țară membră NATO și 

UE, trebuie să luăm măsurile necesare astfel încât un nou atac cibernetic să nu mai fie posibil. Cred că investițiile care 

urmează să fie realizate prin intermediul PNRR vor ajuta țara noastră să-și întărească securitatea cibernetică și astfel să oferim 

cetățenilor siguranța datelor personale și a tranzacțiilor economice pe care doresc să le realizeze.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru prevenirea 

unor noi atacuri cibernetice la adresa aeroporturilor din România?    

Solicit răspuns scris.   

Deputat 

Vlad Popescu-Piedone 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

 

Numărul părinților care au beneficiat de prevederile Legii nr.19/2020 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.147/2020 

 

Stimate domnule ministru,   

Atât pe perioada stării de urgență, cât și pe perioada stării de alertă, pentru a răspunde problematicii concrete apărute cu privire 

la supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, au fost aduse o serie de modificări și 

completări cadrului legislativ aplicabil. Astfel, cadrul legal care reglementează posibilitatea părinților de a solicita zile libere 

plătite în contextul cauzat de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 a fost conturat pe baza câtorva acte normative.  

Primul dintre aceste acte normative a fost Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea 

copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în situația 

închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, prin excepție, părinții 

au putut beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada suspendării cursurilor școlare, nu doar pe 

perioada stării de urgență, ci și în perioada următoare încetării acesteia , până la finalizarea cursurilor școlare aferente 

semestrului al II-lea.   

Legea nr. 19/2020 a fost urmată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 

părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa 

efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie anteprescolară, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.  

Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicați care este numărul părinților care 

au beneficiat până în prezent de prevederile Legii nr. 19/2020 și ale celorlalte actelor normative în domeniu, atât la nivel 

național cât și defalcat pe fiecare județ.  

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  

Deputat 

Ana-Loredana Predescu 

*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Referitor la Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale nr.155/2010 

 

Stimate domnule ministru,  

 

În Parlamentul României, au fost iniţiate mai multe propuneri legislative ce au vizat diferite modificări ale Legii nr. 155/2010 

privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale. Prin acestea se cerea, în general, extinderea competenţei materiale astfel 

încât poliţistul local să poată aplica sancţiuni contravenţionale sau să constate fapte de natură infracţională. Nu în ultimul rând 

sunt solicitate de asemenea şi drepturi similare cu cele ale poliţiştilor sau cadrelor militare. Dar nu am văzut nicio referire 

concretă la provenienţa poliţiştilor, care este un factor foarte important în selecţia şi pregătirea acestora.  

Un exemplu elocvent în acest sens este şi Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale 

nr.155/2010 (Plx 303/2021).  

Propunerea legislativă urmăreşte să extindă competenţa poliţiei locale, în sensul în care poliţiştii locali vor putea să constate şi 

aplice contravenţii pentru necomunicarea de către proprietarul unui autovehicul la solicitarea poliţiei locale a identităţii 

persoanei care i-a încredinţat autovehiculul pentru a fi condus, respectiv pentru refuzul participantului la traficul rutier de a 

înmâna poliţistului local documente de identitate, permis de conducere sau alte documente.   

Ca să nu comit o eroare, am verificat începând din 2010 toate iniţiativele legislative care propun modificări ale Legii poliţiei 

locale nr.155/2010 şi în niciuna dintre acestea nu am găsit vreo referire la provenienţa sau pregătirea poliţiştilor locali.  
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De aceea vă rog să îmi expuneţi care este punctul Dumneavoastră de vedere referitor la condiţia şcolarizării celor care doresc 

să se angajeze ca poliţişti locali, devenind astfel funcţionari publici? Cum vedeţi Dumneavoastră organizarea şi derularea 

acestui proces de pregătire profesională pentru a putea elimina carenţele din activitatea poliţiştilor locali, care sunt deja 

evidente şi le putem vedea cu toţii?  

Solicit răspuns în scris. 

Deputat 

Viorel Salan 

*** 

 

Adresată domnului Nicu Marcu, președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară 

 

Ce măsuri și programe aveți în vedere pentru creșterea voluntară a asigurărilor de locuințe, obligatorii și facultative în 

această perioadă de criză? 

 

Stimate domnule președinte,  

În urma consultării statisticilor privind piața asigurărilor de locuințe, am constatat că în România sunt în vigoare circa 3,3 

milioane de polițe de asigurare a locuinței și numai 1,54 milioane dintre acestea sunt contracte care asigură locuințele 

românilor la valoarea reală, de piață, printr-o asigurare facultativă de locuință, iar 1,75 de milioane de polițe sunt cele 

obligatorii de tip PAD. Astfel, 75% dintre locuințele asigurate printr-o asigurare obligatorie sunt situate în mediul urban, iar 

25% în mediul rural. Iar, în funcție de tipul locuinței circa 95% sunt de tip A și în jur de 5% de tip B.  

Cu toate că pentru foarte mulți cetățeni, propria locuință este cel mai de preț bun material, acestea rămân vulnerabile în fața 

probabilității producerii unor riscuri sau calamități altfel asigurabile. În acest sens, vă rog să-mi comunicați ce măsuri și 

programe aveți în vedere pentru creșterea voluntară a asigurărilor de locuințe, obligatorii și facultative, mai ales că în actualul 

context socio-economic, cetățenii își folosesc cea mai mare din venituri pentru a-și plăti utilitățile și a-și achiziționa produse 

agroalimentare, fără să mai fie interesați de alte tipuri de cheltuieli.   

În opinia mea, se impune mai degrabă o campanie permanentă de conștientizare și creștere a percepției asupra riscurilor pe 

care le implică lipsa asigurării unei locuințe în colaborare cu autoritățile locale, decât sancționarea proprietarilor, fie persoane 

fizice, fie juridice din cauza neîndeplinirii obligației de asigurare a locuințelor împotriva dezastrelor naturale.    

Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile.  

  

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Productia și exportul de miere al României 

Stimate domnule ministru,  

Avand în vedere faptul că în curând vom celebra Ziua Albinei care se sarbatoreste an de an pe data de 20 de mai, ținând cont 

de faptul că „Dacă albinele ar dispărea, omenirea va mai supraviețui 4 ani, cel mult (Albert Einstein), putem spune că  albinele 

sunt cele mai importante ființe vii de pe planetă.  

Din pacate, tara noastra nu se afla printre statele principale din cadrul U.E. in ceea ce priveste exportul de miere 

intracomunitar, aflandu-se chiar in situatia in care productia interna s-a dovedit insuficienta, importand miere in valoare de 

aproximativ 10 milioane de euro.   

Stimate domnule Ministru,  

Suntem o tara pentru care apicultura reprezinta nu doar o traditie si o buna posibilitate de contributie valoroasa la bugetul 

statului si, prin urmare, la cresterea nivelului de trai si incurajarea acestui sector lucrativ, ci si un potential insuficient 

valorificat si subestimat.  

În acest sens, consider necesara o abordare mai atenta si mai laborioasa asupra acestui subiect, motiv pentru care va rog sa imi 

comunicati urmatoarele:  
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1. Date statistice cu privire la apicultura romanească, in ceea ce priveste numarul celor implicati in acest sector, fie in regim 

public, fie in regim privat, numarul de stupi, cantitatea si calitatea mierii produse in ultimii 5 ani, precum si judetele si 

localitatile unde apicultura reprezinta o activitate principala.  

2. Care este cotajul calitatii mierii produse in Romania si ce masuri s-au aplicat si urmeaza sa se aplice pentru valorificarea si 

potentarea acestui atuu pe piata concurentiala europeana si internationala?  

3. Ce masuri ati aplicat si urmeaza sa aplicati pentru stimularea productiei autohtone de miere si de promovare a exportului de 

miere romaneasca?  

4. Care este, in prezent, situatia privitoare la logistica, cai de transport, utilaje specifice, tehnologia de prelucrare si strategia de 

marketing privitoare la sectorul apicol romanesc si cum intentionati sa le sustineti si sa le stimulati pentru viitorul apropiat si 

mediu?  

5. Care sunt principalele probleme ale sectorului apicol pe care le-ati identificat si cum intentionati sa va raportati la ele in 

vederea surmontarii?  

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Stadiul strategiei privind educația pentru sănătate și nutriție 

 

Stimate domnule  ministru,  

Potrivit prevederilor din  Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată prin Legea nr. 38/2019, la articolul 65, după 

alineatul (6) s-a introdus un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:  

"(61) Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Ministerul Sănătății elaborează o strategie privind educația pentru 

sănătate și nutriție până la data de 31 decembrie 2019. Strategia va fi transpusă în planurile-cadru de învățământ începând cu 

anul școlar 2020-2021."  

Avand in vedere cele de mai sus, va rog, stimate domnule ministru, sa imi comunicati stadiul strategiei privind educația pentru 

sănătate și nutriție având in vedere ca au trecut aproape 3 ani si ea nu este adoptată de către guvern si nici  publicata in 

Monitorul Oficial.  

Deputat 

Vasilică Toma 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 
 

➢ Declarații politice 

Declarație politică 

 

Stimate doamne și stimați domni deputați,  

Dragi colegi, 

 

Am luat act de decizia Curții Constituționale privind declararea ca neconstituțională a legii inițiate și votate de PSD privind 

anularea pensiilor speciale pentru parlamentari. Motivarea Curții nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial, dar din 

comunicatul instituției am aflat că judecătorii constituționali nu s-au pronunțat pe conținutul legii, ci au contestat procedura 

foarte rapidă de vot, care ar fi afectat dezbaterea parlamentară.  

Văd acum la colegii de la USR că s-au și grăbit să depună un nou proiect. Asta arată că cei care s-au lansat în această cursă nu 

au înțeles nimic nici din Constituție, nici din obiecțiile exprimate de Curtea Constituțională în această speță. 

Noul proiect de lege trebuie să rezulte din reexaminarea celui care a făcut obiectul analizei Curții Constituționale.  

Legea PSD privind desființarea pensiilor speciale nu și-a încetat efectele juridice. Acest lucru se întâmplă doar după 45 de zile 

de la publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial și doar dacă Parlamentul nu va corecta, în acest interval, ceea ce au spus 

judecătorii constituționali.  

Dați-mi voie să vă citesc articolul 147, alineatul (1) din Constituție: 

(1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi 

încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau 

Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, 

dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 

Deci, nu e nevoie de nicio o nouă lege pentru a duce la bun sfârșit desființarea pensiilor speciale ale Parlamentarilor. Trebuie 

să așteptăm publicarea deciziei Curții Constituționale, iar apoi, cred că avem timp suficient, în 45 de zile, pentru a pune în 

acord legea deja existentă cu dispozițiile Constituției. Putem parcurge în acest interval, cu aceeași lege, procedurile 

parlamentare la care s-au referit în comunicat membrii Curții Constituționale.  

Din păcate, observ la colegii din USR același populism ridicol care se manifestă atunci când această formațiune încearcă să 

capitalizeze politic diverse teme, fără însă a avea cunoștințele minime necesare despre cum trebuie acționat pentru a atinge 

scopurile vizate. Reamintesc doar cum doamnele și domnii de la USR și-au atacat la CCR propriul amendament propus la 

Codul Penal de fostul ministru al justiției Stelian Ion. Nu doar că și-au atacat propriul amendament, dar au mai și pierdut 

competiția cu ei înșiși. Acum, din același hei-rupism populist comit aceeași eroare constituțională și se grăbesc să arunce cu 

proiecte anti-pensii speciale, înainte de a citi cu atenție prevederile din Constituția României despre cum trebuie procedat în 

aceste situații. V-am citit eu textul cu pricina și sper că acum veți înțelege care este procedura de urmat în acest caz.  

Am convingerea, că în privința conținutului legii inițiate de PSD nu vor fi obiecții, iar dacă vom parcurge procedurile indicate 

de Curtea Constituțională atunci legea își va putea relua aplicarea cu toate efectele juridice ce decurg din acest lucru. 

Vă garantez că pensiile speciale ale parlamentarilor vor fi eliminate.  

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
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Lecția oferită de data de 9 mai 1945, asimilată de unii doar pentru triumfalismul personal 

 

Stimați colegi, 

 

Scriitorul britanic, Aldous Leonard Huxley, aprecia, printre altele, ”faptul că oamenii nu învață nimic din istorie e lecția cea 

mai amară pe care istoria ne-o dă”. Spusele acestuia se pot, din nefericire, proba, astăzi, prin războiul declanșat de Federația 

Rusă împotriva Ucrainei. După victoriile de răsunet de pe fronturile de vest și de est, la mijlocul secolului trecut împotriva 

nazismului și a unei dorințe nejustificate de expansiune, dar și după aproximativ șase ani de distrugere aproape totală a 

Europei, Rusia își lua și ea, alături de alte state foste beligerante, o serie de angajamente de o importanță crucială pentru 

stabilirea și menținerea păcii. Așadar, dezideratele de cucerire și dominație prin forța armelor erau, în mod legitim, temperate, 

începând din data de 9 mai 1945, și chiar controlate pentru renașterea democrației și revenirea la o viață normală printr-un 

proces susținut de reconstrucție amplă. Se deschideau chiar și perspectivele pentru o Europa unită. Cinci ani mai târziu, în data 

de 9 mai 1950, declarația istorică a ministrului de externe francez, Robert Schuman, statua Ziua Europei. Această sărbătoare 

era, încă de pe atunci, consacrată unității, căreia i s-au adăugat, odată cu trecerea anilor, standardele egale și înalte pentru 

fiecare nou stat membru, democrația autentică și solidaritatea. Toate aceste momente nu sunt altceva decât lecții de istorie dure 

și deosebit de importante pentru generațiile trecute prin aceste intervale de timp grele, dar și pentru noi toți și chiar și pentru 

toate generațiile viitoare care ni se vor succeda. Având în vedere trecutul recent, putem spune că tragediile generate de cele 

două conflagrații mondiale au fost edificatoare pentru aproape toată lumea. Afirm și subliniez cuvintele pentru aproape toată 

lumea pentru că Federația Rusă, la momentul invadării Ucrainei, respectiv 24 februarie, a dovedit că experiențele anterioare 

prin care populația sa a trecut nu mai au niciun fel de relevanță, nu mai contează nici jertfele batalioanelor sale din trecut, nici 

pierderile nejustificate de vieți omenești din rândul civililor de atunci și de acum. Pur și simplu se probează o cutezanță 

nelegitimă și fără niciun fel de limită. Numai că tragismul situației rezidă și din caracteristica sa privind iremediabilul. Nimic 

nu va mai fi ce a fost înainte de intempestiva invazie! Nici oamenii, nici locurile, nici natura în integralitatea și deplinătatea sa. 

Poate doar vitejia va fi, din nou, apreciată și celebrată așa cum se cuvine! Dar cu un preț mult prea mare, ce va fi decontat pe 

zeci de ani, și nu doar regional, ci și în plan mondial! O formulă de-a dreptul ilegală de reîmpărțire a unor teritorii va continua 

să sfideze voința unor popoare, dreptul lor la viață, la integritate teritorială, la cultură, tradiție și istorie, la suveranitate, 

independență, într-un cuvânt la datul firesc al sorții.  

Și pentru că am invocat cursul firesc al vieții, tot în această zi, la 9 mai 1877, România a devenit stat independent. Un succes 

răsunător în acea epocă în întreaga Europă, rezidat dintr-un îndelung martiriu al mai multor generații de viteji transformați, 

voluntar sau nu, tot de dictaturi, autoritarism fără margini și militarism în eroi.  

Celebrarea celor trei evenimente fundamentale care s-au suprapus, în cronologia istorică, în această zi, atât pentru România, 

cât și pentru Europa, care a renăscut succesiv în 1945 și în 1950, trebuie să ne redea speranța și încrederea înfrângerii răului, 

reprezentat în această conjunctură periculoasă de teribilismul spritului de aventură și de risc extrem, generate de un cult al 

personalității deloc potrivit erei pe care o parcurgem.  

Sunt convins că majoritatea dumneavoastră, stimați colegi, îmi dați dreptate că, în plin secol XXI, nu mai e loc de sfere de 

influență și suveranități limitate, de state care aplică politica bunului plac al vreunui lider vremelnic. Prin eforturi susținute în 

pace, timp de 80 de ani, am reușit să formăm o comunitate internațională unită, de state suverane. Respectul față de norme, cât 

și cel mutual a fost un alt principiu cheie pe care s-a fundamentat acest climat durabil de pace și continuă să o facă în paralel 

cu atrocitățile desfășurate de armata rusă în Ucraina. Tocmai finalul celui de-al Doilea Război Mondial trebuie să ne 

reamintească tuturor care e soarta tiranilor și a celor ce visează să ocupe teritoriile vecinilor și să ajungă să domine lumea. 

Reiterarea cu premeditare a manifestării unei astfel de forme de degradare umană, ce va fi mereu hărăzită, într-un final deschis 

și previzibil, eșecului și condamnată atâta timp cât va exista viață pe pământ, încă pune sub semnul întrebării securitatea în 

Europa, dreptul internațional și ordinea lumii bazată pe reguli. 

Însă, având în vedere precedentele trecutului glorios al instituirii păcii, indiferent că vorbim de cele aniversate în data de 9 mai 

sau de celelalte evenimente complementare lor, aceste succese ne întăresc convingerile că și în acest caz rațiunea va triumfa, 

iar armonia va reveni, pe continentul european, cât mai curând. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Adrian Alda 

*** 
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La mulți ani, Europa! La mulți ani, România! 

 

Domnule președinte de ședință,  

Doamnelor și domnilor deputați, 

Ziua de 9 mai ar fi trebuit să o celebrăm într-o atmosferă de pace, așa cum ne-am obișnuit în ultimii zeci de ani. Însă, războiul 

din Ucraina, de la granițele noastre, a alterat liniștea acestei sărbători și a readus în plin plan îngrijorările și temerile. 

În acest context, vreau să transmit un mesaj cât se poate de clar: în anii care vor urma, ținând cont de toate provocările recente 

- pandemie, criză economică, războiul din Ucraina - mediul rural trebuie să rămână o prioritate pentru investițiile din surse 

naționale și europene.  Doar de aici va fi asigurată hrana și va fi alimentată industria alimentară, într-un moment critic pentru 

Europa și pentru întreaga lume. Politica agricolă a Uniunii Europene a fost și a rămas una dintre cele mai de succes viziuni 

asupra dezvoltării societăților europene. În continuare este nevoie de susținerea agriculturii, de conectarea satelor și 

comunelor, de dezvoltarea infrastructurii și de susținerea muncitorilor din această industrie. 

Astăzi, când celebrăm și ne gândim la cele două evenimente cu un impact uriaș asupra evoluției noastre ca stat, Ziua Europei și 

Independența României, știm sigur că integrarea României în Uniunea Europeană și în NATO a fost și rămâne cea mai bună 

opțiunea pentru români, o umbrelă de dezvoltare și de securitate, fără de care am fi fost în aceste momente în fața unor riscuri 

foarte mari. 

Până la începutul acestui an, nimeni nu ar fi crezut că pe continentul nostru ar mai putea avea loc războaie sau că o putere 

regională, precum Federația Rusă, ar mai avea intenția să amenințe independența și suveranitatea statelor naționale. Dar iată că 

se demonstrează încă odată că democrația și pacea nu sunt valori care să reziste fără a fi apărate.  

Vă mulțumesc.  

 

Deputat 

Constantin Bîrcă 

*** 

 

9 Mai este o zi în care celebrăm pacea! 

 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

 

Ziua de 9 Mai are o triplă semnificație pentru țara noastră: Ziua Independenţei României, a Europei și sfârșitul celui de-al 

doilea război mondial. Aș vrea să mă refer azi la ultima semnificație a acestei zile, deoarece trăim o perioadă extrem de 

tensionată, una aflată sub semnul războiului.  

9 Mai a devenit, de-a lungul timpului, o zi a memoriei, a toleranţei şi a păcii. Doar cu pace şi bună înţelegere pot fi realizate 

bunăstarea şi prosperitatea întregii omeniri. 

Azi, când conflictul armat este la granițele țării, se cuvine să reflectăm la faptele celor care s-au jertfit pentru a pune capăt celei 

mai mari conflagrații a lumii. Lecțiile trecutului trebuie să fie învățate și transmise generațiilor viitoare, astfel încât ororile 

trecutului să nu se mai repete. Pacea se poate întemeia numai pe o cultură a păcii, care se poate obține printr-un lung și 

stăruitor proces de educație. Pacea este un instrument prin care apărăm dreptul la viață, valoarea supremă pe care am primit-o 

și pe care nu avem dreptul s-o anihilăm. 

9 Mai este o zi a celebrării păcii! Ea semnifică sfârșitul războiului, nicidecum începerea războiului. Este o sărbătoare cu o 

semnificație aparte pentru noi toți, prin care ne arătăm respectul faţă de veterani, care prin faptele lor pline de eroism, au pus 

capăt războiului.  

Este o zi în care contează foarte mult ce mesaj transmitem societății. O pace durabilă este datoria fiecărui cetățean, dar în mod 

special a fiecărui om politic. Noi trebuie să prețuim pacea și să îi omagiem pe cei care ne-au asigurat-o prin sacrificiul lor.  

Astăzi, armele se aud din nou în regiunea noastră. Dacă vrem să prevenim războiul, atunci este bine să vorbim doar de pace, 

oricât de dificil ar fi, pentru că, dacă nu vom reuși să o păstrăm, prețul pe care îl vom plăti va fi prea mare. 

Acum, poate, mai mult ca oricând în ultimele decenii, nu trebuie să uităm ce au însemnat și ce suferințe au adus perioadele de 

conflict. Amenințările la adresa securității au căpătat între timp forme care, din păcate, lovesc în oameni nevinovați.  

În fața unor astfel de amenințări soluțiile pot fi găsite prin identificarea cauzelor, prin dialog și cooperare la nivel național, 

european și internațional. 
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Vă mulțumesc! 

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

 

*** 

Ipocrizia USR 

 

Stimați parlamentari, 

Dragi colegi, 

 

Am văzut în ultima perioadă o campanie furibundă în mediul online, cu tente electorale evidente, desfășurată de colegii de la 

USR cu privire la dobânzile mari la care se împrumută țara noastră pentru finanțarea necesarului intern.  

O ipocrizie mai mare în politica noastră chiar nu mi-a fost dat să văd. Adică cei care au dat cea mai mare gaură bugetului de 

stat, prin achiziția aberantă și mult supradimensionată de vaccinuri COVID, tocmai ei s-au găsit să vorbească despre 

dezechilibrele bugetare! 

Când erau la guvernare nu mai spuneau nimic când Guvernul din care făceau parte împrumuta în neștire, ceea ce a condus, pe 

guvernarea din prezent, la adevărate vârfuri istorice în privința sarcinii în rambursarea acestor datorii. Niciodată nu ne-ați spus 

pe ce ați irosit acei bani împrumutați cu nemiluita, pe care noi și generațiile viitoare vor trebui să-i ramburseze. 

Ați comandat vaccinuri într-un număr care ar fi permis vaccinarea de 6 ori a populației eligibile din România și astfel ați dat o 

gaură bugetului de stat de trei sferturi de miliarde de euro. Acești bani trebuie plătiți de guvernul actual, în condițiile în care nu 

putem nici măcar să depozităm vaccinurile ce ar mai trebui livrate.  

Evident că acest lucru afectează deficitul bugetar și capacitatea de finanțare a României. De aceea mi se pare cu adevărat o 

mare ipocrizie ca acum, din opoziție, după ce ai distrus bugetul țării să te arăți îngrijorat de dobânzile la care se împrumută țara 

noastră. 

Dar nu aceasta este cauza cea mai importantă pe care dobânzile pentru împrumuturile guvernamentale a crescut atât de mult. 

Dacă cei de la USR s-ar fi uitat puțin în jurul nostru ar fi observat că acest fenomen nu se întâmplă doar în România.  Vă dau 

doar câteva date privind evoluția dobânzilor din ultima lună la împrumuturile pe 10 ani.  

În România creșterea a fost 22% (de la 6% în martie, la 7,35% în mai) și am putea spune că e cea mai mică creștere din 

regiune.  

Spre comparație, creșterea în Polonia a fost de 65% (de la 3,94% la 6,52%),  în Slovacia care, atenție, e în zona euro, avem o 

creștere de 700% (de la 0,23% la 1,81%; la fel în Austria, tot din zona Euro, creșterea +400% (de la 0,35% la 1,49%)  sau în 

Bulgaria unde am avut o creștere a dobânzilor pe 10 ani de 300% (de la 0,551% la 1,607%).  

Deci e clar că în această regiune din proximitatea războiului din Ucraina investitorii consideră că riscurile sunt mai mari, iar 

acest lucru se reflectă și în dobânzile plătite de state din această zonă. Este clar o cauză obiectivă, care nu ține de politicile 

actualului guvern. Toate statele din regiune se împrumută mult mai scump. 

În aceste condiții, este de-a dreptul penibilă această campanie a USR. Este contrară intereselor României și implicit împotriva 

intereselor celor care au votat acest partid. Scopul nostru, al cetățenilor români ar trebui să fie acela de a solicita pe o singură 

voce solidaritate din partea Uniunii Europene, la fel cum și noi am fost solidari în privința aplicării restricțiilor economice 

împotriva Federației Ruse și față de situația refugiaților ucraineni care s-au stabilit sau au tranzitat țara noastră.  

În loc să se alăture PSD și Guvernului care solicită Comisiei Europene să sprijine statele din prima linie a Uniunii Europene 

față de conflictul din Ucraina, cei de la USR nu fac decât să încerce să zădărnicească aceste eforturi, pe care noi le facem în 

interesul României. În timp ce dânșii se țineau de campanii pe Facebook, noi cei din PSD și din Guvern am reușit să  coagulăm 

un grup de 10 state membre care, printr-o scrisoare oficială adresată Comisiei Europene au solicitat flexibilizarea fondurilor 

europene astfel încât o parte din bani să poată fi utilizați pentru gestionarea situației refugiaților și pentru combaterea efectelor 

economice provocate de conflictul din Ucraina.  

Traversăm cu toții o perioadă dificilă. Toate statele din Europa se confruntă cu inflație, cu creșterea prețurilor la energie și la 

carburanți, cu o creștere a dobânzilor și cu probleme în funcționarea lanțurilor de aprovizionare. Avem un război în toată 

regula la granița României și a Uniunii Europene. Poate veți înțelege și dumneavoastră, stimați colegi de la USR, că în astfel 

de momente ar trebui, mai mult decât oricând, să fim uniți și să lucrăm împreună în interesul României. Dar să fiu sincer, nu 

mai am nicio speranță de la dumneavoastră. Alegătorii vă vor judeca.  

Vă mulțumesc! 
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Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 

*** 

 

9 Mai, trei celebrări și trei ambianțe separate 

 

 

Chiar dacă această dată numită „Ziua Victoriei”, este atât de importantă în Rusia, ziua de 9 Mai este o zi cu profundă rezonanță 

în istoria poporului român. Sunt 3 evenimente importante: Ziua Independenței, când se împlinesc astăzi 145 de ani de când țara 

noastră și-a proclamat Independența, Ziua Victoriei Națiunilor Unite, când aniversăm 77 de ani de la victoria Coaliției 

Națiunilor Unite în Cel De-al Doilea Război Mondial și Ziua Europei.  

Contrastul este izbitor între Rusia care profită de memoria Marelui Război Patriotic pentru propriul război actual și, pe de altă 

parte, marea pace europeană celebrată la Strasbourg. Aceasta este rațiunea de a fi a proiectului european și sentimentul de 

apartenență la Uniunea Europeană. 

Data a fost aleasă de membrii fondatori ai UE cu referire la 9 mai 1950. Ea corespunde „Declarației Schuman”. La vremea 

respectivă, ministrul francez de externe, Maurice Schumann, considerat unul dintre arhitecții construcțiilor europene, își 

prezentase în acea zi propunerea referitoare la organizarea Europei: „Declarația Schuman” este considerată certificatul de 

naștere al Uniunii Europene. 

Trebuie să fim conștienți de importanța calității de cetățeni europeni, de drepturile și obligațiile pe care le presupune 

apartenența noastră la Uniunea Europeană. 

Avem de realizat în fiecare zi cerințele impuse de integrarea cu adevărat în structurile acestor uniuni de state suverane! Este 

momentul ca fiecare dintre noi să ne schimbăm atitudinea și mentalitatea și să înțelegem rolul nostru în noul context european. 

Toți acești ani au reprezentat momente istorice pline de semnificație, care au adus independență, pace și perspectivă 

economică, socială statului român modern. 

Trăim într-o Uniune Europeană întemeiată pe principiile statului de drept, deținând un sistem democratic bazat pe 

suveranitatea populară și pe valorile acum incontestabile și împărtășite de marea majoritate a popoarelor europene. Iar sensul 

sărbătorii trebuie să constea în a nu uita calea parcursă pentru a realiza afirmarea acestor principii și valori. 

Suntem români, suntem cetățeni europeni și susținem Ucraina! 

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! 

LA MULȚI ANI, UNIUNEA EUROPEANĂ! 

Vă mulţumesc. 

 

Deputat 

Vasile Cîtea 

 

*** 

 

Psd încurajează tinerii români în domeniul agriculturii 

 

Domnule preşedinte de ședință, 

Stimaţi colegi, 

 

Agricultura a reprezentat întotdeauna un domeniu prioritar pentru PSD, iar dezvoltarea acesteia este cu atât mai importantă în 

contextul actual. Asistăm de o lungă perioadă de timp în România la un dezinteres din partea tinerilor față de domeniul 

agriculturii și este de datoria acestei guvernări să schimbe acest lucru. Mă bucur că actuala conducere de la Ministerul 

Agriculturii acționează concret în sensul încurajării producției interne, care va duce la o scădere a importurilor produselor 

agro-alimentare și implicit la o scădere a prețurilor la alimente.  

Programul ”Sprijin pentru România” conține scheme de ajutor pentru cei din acest domeniu. Un exemplu este alocarea sumei 

de 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România care se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, 
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persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, care desfășoară activități economice în 

sectoarele agricultură, piscicultură și acvacultură și industrie alimentară.  

  

Parlamentul României a adoptat recent o Lege prin care se vor acorda facilități fiscale pentru persoanele ce lucrează în 

domeniile agricultură și industrie alimentară, pe modelul celor acordate angajaților din domeniul construcțiilor.   

România este o țară care beneficiază de atât de multe resurse în acest domeniu încât este păcat să nu profităm de acest lucru. 

Românii care părăsesc România și merg la muncă în agricultură în diferite țări din Europa trebuie încurajați să muncească 

pământul în țară, fiindcă mii de hectare de pământ rămân nelucrate sau cel mai adesea transformate în pășuni.  

Îmi doresc să văd o Românie care profită din plin de tot ce avem, îmi doresc să văd județul pe care îl reprezint cum se dezvoltă 

și în acest domeniu. Cei 1,34 miliarde de lei alocați județului Caraș-Severin prin programul Anghel Saligny, sumă alocată 

pentru investiții ce privesc apa, canalizarea, drumurile și podurile din județ, vor contribui la creșterea și dezvoltarea județului 

pe mai multe planuri și în mai multe domenii, turism, agricultură, economic și social. 

Este necesar să atragem tinerii în domeniul agriculturii. Provenind dintr-un mediu rural, am susținut întotdeauna agricultura și 

mă bucură când văd tineri dornici să își dezvolte afaceri în acest domeniu, care primesc ajutor din partea statului român. 

Vă mulţumesc! 

Deputat 

Romulus-Marius Damian 

*** 

 

Ziua Europei, o zi a unităţii românilor în spirit european! 

 

România a aniversat pentru a 16-a oară Ziua Europei după integrarea în marea familie europeană. 

Ziua de 9 mai este nu doar Ziua Europei, ci semnifică alte două zile emblematice pentru naţiunea noastră: Ziua Independenţei, 

proclamată în 1877, şi Ziua victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, în 1945. Sunt trei 

evenimente reprezentative din istoria României, iar prezentul ne găseşte pe făgaşul european ireversibil, unde ne este şi ne-a 

fost dintotdeauna locul. 

Uniunea Europeană s-a consolidat pe principiile unităţii, diversităţii, culturii, solidarităţii, dialogului şi civilizaţiei. Ziua 

Europei, cunoscută şi ca Ziua Uniunii Europene sau Ziua Schuman, a fost proclamată după declaraţia istorică din 9 mai 1950 a 

ministrului francez de externe Robert Schuman. Acesta a propus un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, 

pentru eliminarea rivalităţile istorice dintre cele două ţări, fapt ce s-a transformat într-o cooperare politică, ce a stat la baza 

înființării Uniunii Europene.  

În ultima perioadă, România și-a consolidat statutul de țară respectată în spațiul european, fapt demonstrat și în perioada în 

care am deținut Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, în guvernarea PSD.  

Sunt încrezătoare că în perioada următoare progresele țării noastre pe calea europeană vor fi dinamizate, astfel încât să ne 

putem valorifica la maximum potențialul uman și tradițiile cultural-istorice, pentru a deveni cu adevărat o națiune de prim rang 

în Europa! 

De Ziua Europei, aș vrea ca toţi românii să se implice pozitiv în tot ceea ce fac, deoarece doar astfel putem duce România 

europeană spre dezvoltare, progres şi modernitate! 

9 mai este o zi a spiritului european și a unităţii noastre ca naţiune! Sunt convinsă că în viitor vom continua progresele 

înregistrate pe calea europeană, astfel încât să avem o țară așa cum ne dorim cu toții!  

La Mulţi Ani, România europeană! 

La Mulţi Ani, Europa! 

 

Deputat 

Cristina-Elena Dinu 

*** 
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Și totuși, ce jocuri face Tanczos Barna? 

 

Doamnelor și domnilor colegi, 

  

Opinia publică din țara noastră fierbe la aflarea veștii că așa-zisa echipă națională de hochei a României, alcătuită în cea mai 

mare parte din hocheiști români de etnie maghiară, a evoluat săptămâna trecută la Campionatul Mondial, în Slovenia, iar la 

ultimul meci, duminică, cu Ungaria, a avut loc un moment scandalos: sportivii s-au aliniat la finalul meciului și au cântat 

împreună "imnul Ținutului Secuiesc". 

Ca fost sportiv care a reprezentat țara noastră în diferite competiții internaționale, pot să manifest o anumită empatie față de 

eforturile sportivilor care reprezintă România, chiar dacă sunt de etnie maghiară. Nu pot însă să înțeleg și să tolerez gestul 

infam al hocheiștilor din naționala României care au cântat așa-zisul imn al Ținutului Secuiesc. Este un afront și o lipsă 

nerușinată de respect față de România, față de români și față de tricolor. Și, mă alătur vicepremierului Sorin Grindeanu care a 

declarat că speră ca lucrurile să nu rămână nepedepsite. Cine nu respectă România nu are ce căuta în roșu, galben și albastru! 

Pentru noi aceste culori înseamnă totul! 

Dar, mai mult decât atât, la acea partidă și-a făcut apariția în tribună și domnul Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și 

Pădurilor în Guvernul României. Ministrul nu era îmbrăcat în culorile României, așa cum se echipează fanii României la 

meciurile naționalei, ci era îmbrăcat într-un tricou albastru, al echipei de hochei HC Csikszereda Miercurea Ciuc, și o pălărie, 

fiind înconjurat de fani cu însemnele Ungariei.  

Presă a reamintit faptul că și în trecut, în anul 2011, când Tanczos Barna era președintele Federației Române de Hochei, s-a 

petrecut un episod asemănător. La un meci dintre România și Ungaria, disputat la Miercurea Ciuc, sportivii din România au 

cântat imnul Ungariei. 

Doamnelor și domnilor colegi, de mai multe ori am apreciat la domnul ministru Barna Tanczos inteligența și o anumită 

eleganță în conduita oficială. Dar această atitudine de trădare a simbolurilor naționale ale României, cu atât mai mult în această 

perioadă extrem de nesigură, mă determină să pun astfel de întrebări: Oare ce jocuri face domnul Barna Tanczos? Câtă 

încredere poate avea România într-un ministru care nu ratează nicio ocazie de a trăda simbolurile naționale?  

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

Deputat 

Daniel-Florin Ghiță 

*** 

 

Ziua Europei din acest an care se concentrează asupra problemelor tinerilor este umbrită de războiul din Ucraina care 

afectează viața tuturor europenilor 

 

Stimați parlamentari, 

 

De 9 mai când în fiecare an începând cu 1985 se comemorează ziua istorică în care a fost pronunțată declarația Schuman în 

cadrul unui discurs ținut la Paris în 1950 de către ministrul francez al afacerilor externe, europenii sunt invitați să reflecteze, în 

egală măsură, și la șansa pe care o au de a trăi în cea mai lungă perioadă de pace din istorie, din păcate vorbim de un război 

chiar în interiorul Europei, la granițele Uniunii Europene. 

Astăzi în loc de a sărbători pacea și unitatea în Europa și idealul propus Robert Schuman care vorbea de o nouă formă de 

cooperare politică în Europa, care prevedea ca războiul dintre națiunile Europei să fie de neconceput este acum zdruncinată din 

cauza invaziei Ucrainei de către Federația Rusă cu implicații asupra tuturor țările Uniunii Europene și a fiecărei categorii 

sociale ca urmare a crizei refugiaților, a crizei energiei și a crizei economice. 

Cu toate aceste crize suprapuse în 2022 sărbătorim anul european al tineretului, motiv pentru care noi cei de la PSD, atât la 

nivel guvernamental, cât și parlamentar am venit cu soluții, programe, măsuri și inițiative legislative dedicate tinerilor din 

România pe toate palierele de la educație până la sănătate și la stimulente pentru achiziția de alimente sau a unei locuințe.  

În cadrul programului „Sprijin pentru România”, inițiat de PSD și aprobat de coaliția de guvernare am început să promovăm 

măsuri concrete care să rezolve cu adevărat prioritățile tinerilor și a familiilor cu copii. Am început cu majorarea cu 33% a 

alocației zilnice de hrană pentru copiii din sistemul de protecție socială. De asemenea, am adoptat creșterea la 22 de lei/zi a 

alocației de hrană pentru copiii și tineri din plasament, cei din creșe și unități de educației timpurie, precum și pentru mamele 
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din centrele maternale. Am prevăzut în plus acordarea de sprijin pentru integrarea socială și transportul acestor tineri și 

actualizarea anuală a sumelor pentru hrană cu posibilitatea de suplimentare a fondurilor de către consiliile județene și locale 

pentru a nu ajunge în situația în care inflația să depășească costul alimentelor. Urmează să intre în vigoare de la 1 iunie măsura 

privind acordarea de vouchere pentru elevi, cu o valoare de 30 de euro lunar pentru rechizite, haine, alimente și acordarea de 

credite în condiții preferențiale în valoare de maxim 75.000 de lei cu 80% garanție de stat, care să asigure cheltuielile pentru 

educația copiilor, chirie sau avans la o locuință pentru tineri. 

Suntem conștienți că nu sunt suficiente aceste măsuri și trebuie să găsim mai multe soluții pentru susținerea tinerilor aflați în 

dificultate și absolvenților de studii medii și universitare pentru a se integra cât mai rapid pe piața muncii, să promovăm politic 

publice de creștere a natalității și de protejare a copiilor, însă era obligatoriu să venim cu acest pachet de sprijin în contextul 

scăderii puterii de cumpărare generată de criza energiei, inflație și conflictul din Ucraina. Urmează în perioada următoare să 

lansăm și alte măsuri pentru tineri. 

Nu putem să uităm că înainte de a se declanșa războiul din Ucraina cu toate problemele rezultate pe plan economic și social, 

criza Covid-19 a fost cea care a avut un impact semnificativ asupra tinerilor. Mulți dintre aceștia și-au pierdut locul de muncă, 

iar sănătatea mintală și emoțională le-a fost de asemenea afectată. De aceea atât la nivelul Uniunii Europene, dar și a 

Guvernului și Parlamentului României s-a decis să se acorde prioritate problemelor copiilor și tinerilor și să se lucreze la 

soluții reale pentru a le deschide mai multe perspective. 

În calitate de parlamentar de Botoșani și membru al Comisiei pentru administrație publică și al Comisiei pentru Mediu voi 

continua să susțin inițiativele legislative și demersurile de informare și promovare a programelor dedicate copiilor din 

grupurile vulnerabile și marginalizate, a tinerilor aflați la început de drum în carieră și a familiilor cu copii pentru a depăși 

toate obstacolele economice, sociale sau medicale pentru a se integra la nivel social și a beneficia de toate oportunitățile 

disponibile la nivel educațional și al pieței muncii. Toți oamenii politici cred că avem datoria să facem tot ce putem pentru 

dezvoltarea personală, socială, economică şi profesională a copiilor și tinerilor din țara noastră. 

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 

 

Uniunea Europeană începe să se schimbe din 9 mai, iar România trebuie să conteze mai mult! 

 

Domnule Presedinte, 

Stimati colegi, 

 

Pe 9 mai s-a încheiat un an întreg de dezbateri între cetățenii Europei legate de viitorul Uniunii din care și noi facem parte. 

Este, poate, cel mai important eveniment al ultimelor decenii ai Uniunii Europene deoarece vor fi propuse schimbări 

fundamentale ale modului în care UE funcționează. 

Liderii țărilor membre ale UE au luat foarte în serios criticile venite din partea cetățenilor din aceste țări legate de modul de 

lucru al uniunii, de birocrație, dreptul la decizie și chiar modul în care este auzită vocea oamenilor obișnuiți la Bruxelles. De 

aceea, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au organizat Conferința pentru viitorul Europei, poate cea mai 

importantă campanie de dezbateri directe între cetățenii tuturor țărilor membre și autoritățile de la Bruxelles. Concluziile 

acestor dezbateri vor deveni principiile care vor duce la schimbarea radicală a organizării Uniunii. 

Am susținut întotdeauna că țara noastră trebuie să aibă o voce mult mai puternică în Uniunea Europeană. De altfel, nevoia de 

reformă a acestei structuri multistatale era evidentă de mult timp. Mă bucur că liderii europeni au înțeles că trebuie să asculte 

vocile oamenilor obișnuiți, a cetățenilor care duc tot greul acestei uniuni. Am avut români care au participat la aceste dezbateri 

directe și cred că a fost foarte clar ce ne dorim: o reducere cât mai rapidă și semnificativă a decalajelor nivelului de trai între 

diferitele țări din UE; întărirea securității întregii Uniuni, dar nu doar militară, ci mai ales economică însemnând o mai mare 

sprijinire a economiilor vulnerabile din UE; extinderea democrației participative în sensul în care vocea cetățenilor să aibă cu 

adevărat greutate în deciziile Uniunii. Toate aceste opinii au fost luate în considerare pentru documentul final care va duce la 

schimbarea radicală a Uniunii Europene. 

Din data de 9 mai, Europa a intrat într-o nouă etapă de evoluție menită să facă față provocărilor lumii de mâine. Personal, cred 

că unele măsuri propuse chiar de cetățeni, trebuie implementate prioritar! În primul rând, trebuie renunțat la sistemul de vot în 
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unanimitate deoarece câțiva parlamentari din una-două țări pot bloca inițiative și răspunsuri rapide ale Uniunii cum ar fi 

politica de extindere, politica energetică sau chiar principiile Statului de drept. De asemenea, consider că pentru viitorul UE 

este esențială unificarea sistemelor bancare într-o piață financiară comună. Mai mult, acum bugetul Uniunii Europene este 2% 

din bugetul total al țărilor membre! În 2022, bugetul total al UE este estimat la aprox. 170 miliarde de euro, în timp ce bugetul 

total cumulat al țărilor membre depășește 6.700 miliarde de euro! Este un procent infim pentru o Uniune puternică! Un buget 

de 5-7% pentru Uniunea Europeană ar fi un pas important pentru creșterea coeziunii și investițiilor inter-statale (cum ar fi o 

linie europeană de trenuri de mare viteză). 

Luni, 9 mai 2022, de Ziua Europei au fost făcute publice toate concluziile a unui an de dezbateri cetățenești din cadrul 

Conferinței pentru viitorul Europei, urmând ca aceste dorințe să devină principii universale ale unei noi organizări europene!  

 

Deputat 

Silviu Macovei 

*** 

 

Despre orientarea în carieră a tinerilor 

 

Stimați colegi, 

 

Săptămâna trecută, am avut onoarea de a-l avea invitat la Oradea pe domnul Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și al 

Solidarității Sociale. Împreună am participat la ”Târgul locurilor de muncă și de orientare în carieră”, un eveniment organizat 

de AJOFM Bihor în cadrul unui proiect european. Am ținut neapărat să vă relatez despre acest lucru pentru că nu a fost un târg 

oarecare, ci un eveniment de anvergură care, în viitorul nu foarte îndepărtat, va servi drept model național pentru Ministerul 

Muncii.  

A fost o bucurie imensă pentru mine să văd prezenți la acest eveniment dedicat pieței muncii mii de tineri, precum și sute de 

companii, furnizori de formare profesională, instituții publice și de învățământ. Consider că prin astfel de evenimente reușite 

putem să le arătăm cel mai bine tinerilor diversitatea de meserii pentru care pot opta și să-i îndrumăm să intre în contact cu ele. 

Pentru că asta am putut vedea la Oradea, un lucru extrem de frumos și care trebuie continuat la nivel național: nu doar un 

pliant dat în mâna unui elev, ci contactul direct cu meseria și cu locurile de muncă disponibile, dar mai ales cu ce implică 

acestea în practică.  

Orientarea profesională a tinerilor încă din școala gimnazială și liceu este vitală pentru funcționarea economiei noastre! Așa 

cum le-am spus și celor prezenți la târg, atât ca dascăl, cât și ca om politic îi îndemn pe toți să își aleagă o meserie pe care să o 

iubească. Doar așa vor putea excela în acea profesie și doar așa se vor putea bucura de satisfacții profesionale și materiale. 

Pentru că cea mai bună protecție socială este existența unui loc de muncă, guvernarea noastră nu mai trebuie să trateze doar 

efectele pieței muncii, ci să vedem care sunt cauzele problemelor, a nemulțumirilor existente din partea angajatorilor și ale 

angajaților față de parteneri. Orientarea în carieră poate fi una dintre soluțiile pentru a rezolva problemele pieței forței de 

muncă din toată țara. O altă soluție stă în puterea dialogului: o comunicare onestă și un dialog social corect între Guvern, 

patronate și sindicate pot constitui temeliile un stat social al bunăstării pentru toate categoriile, de la antreprenori până la 

angajați.  

Deputat 

Ioan Mang 

*** 

 

Guvernul introduce un mecanism de actualizare a prețurilor cu 15% până la 40% și pentru contractele pe bani 

europeni! 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

Lucrările la investițiile realizate prin proiecte cu fonduri europene sunt blocate sau se derulează cu încetinitorul din cauza 

creșterilor prețurilor la materiale de construcții, energie și carburant la care se adaugă scumpirile generate de războiul din 

Ucraina. 
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Este o situație dificilă în care se găsesc atât firmele care au câștigat licitațiile pentru contractele cu fonduri europene dar și 

beneficiarii investițiilor, autoritățile publice care sperau să dezvolte comunitățile locale cu ajutorul fondurilor europene. 

Analizele arată că firmele de construcții sunt practic în imposibilitate de a realiza lucrările la noile prețuri iar pe termen mediu 

și lung nu se poate determina cu exactitate cât va dura conflictul din Ucraina și efectele economice globale. 

Am discutat cu constructori din Vrancea care au subliniat că materiale folosite în construcții se scumpesc de la o lună la alta. 

Se dă comandă pentru o cantitate de țeavă în luna mai și este livrată în iunie, la alt preț și, implicit, o cantitate mai mică. 

De exemplu, la proiectele de infrastructură de apă și apă uzată studiile de fezabilitate și devizele generale aferente acestora au 

fost elaborate în 2014 - 2015 și pe cale de consecință costurile avute în vedere la determinarea valorii proiectelor și a valorii 

estimate a contractelor nu mai reflectă realitatea de astăzi, când proiectele sunt în derulare. 

De aceea, continuarea contractelor în condițiile inițiale, la prețuri de acum 2-3 ani, ar putea conduce la intrarea în faliment a 

societăților din domeniu dar și la pierderea fondurilor alocate României. 

Soluția este modelul propus de PSD în programul „Sprijin pentru România”, care a ajustat prețurile pentru proiecte cu 

finanțare națională! 

Stimați colegi, 

Am văzut Ordonanța de Urgență prin care Guvernul introduce un mecanism de actualizare a prețurilor cu 15% până la 40% și 

pentru contractele pe bani europeni. Consider că este un prim pas pentru deblocarea situației contractelor de investiții cu 

fonduri europene. Este un demers care oferă încredere atât constructorilor cât și autorităților locale pentru continuarea 

activității pe șantiere și reintrarea în graficul de execuție al proiectelor. 

Însă este nevoie de alte completări ale cadrului legislativ, în funcție de evoluția situației economice. Am încredere că actualul 

titular al Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene va fi capabil să obțină rapid și avizul necesar la Comisiei Europene, 

astfel încât să fie reluate lucrările pe șantiere de construcții finanțare cu bani europeni. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Laurențiu-Daniel Marin 

*** 

 

Îndeplinirea angajamentelor asumate de România în fața UE, mai importantă decât criticile 

 

Dragi colegi, 

 

Blamările venite din partea opoziției și chiar a unor colegi din coaliția de guvernare sunt constructive în ceea ce privește 

îndeplinirea angajamentelor țării noastre pentru accesarea fondurilor europene, în special pentru recuperarea decalajelor 

apărute în procesul de atragere a miliardelor de euro din PNRR, cât și din exerciţiul financiar 2021-2027, dar numai în măsura 

aportului lor personal, pozitiv, cuantificat în acest proces. 

Nu este doar ironic să vii și să critici actuala coaliție de guvernare, și chiar și PSD, care nu a avut nicio pârghie în construcția 

PNRR. După cum știe toată lumea, acest domeniu este gestionat, acum, de PNL. Deci rezultă o probă clară că asemenea 

afirmații despre PSD sunt făcute doar din rea-voință. Însă, dincolo de ”mărinimia” cu care unii își vorbesc în termeni mult prea 

duri propria țară prin Parlamentul European, trebuie să admitem că, din păcate, mai ales în acest context al conflictului armat 

de la granița de Est, pentru România a devenit vital să facă dovada că ceea ce și-a asumat în fața UE, se va concretiza odată cu 

infuzia financiară.   

Admit că ar fi o sfidare nejustificată să ascundem că alte țări, precum Franța și Spania, ne-au luat-o cu mult înainte și au reușit 

să direcționeze mare parte dintre fondurile destinate lor pentru redresare și reziliență economică, în timp ce noi nu avem 

încheiate încă acordurile de parteneriat. Este, în principal, o sarcină a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să 

exploateze această șansă istorică oferită prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru România. Numai că acest 

minister a suferit o fractură decizională prin demisia fostului deținător liberal al acestui portofoliu. De asemenea, deși au 

proiectat împreună, cât au fost la guvernare PNL și USR, acest PNRR, se pare că optica USR a fostului șef al Ministerului 

Investițiilor și Proiectelor Europene nu s-a suprapus absolut deloc nu doar pe nevoile reale ale României, dar nici nu a coincis 

cu strategia succesorului său, a fostului ministru liberal, pentru acest domeniu.  
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După cum PSD a clamat, în mai multe rânduri, la fel cum au făcut-o și alte state membre, cel puțin în cazul României avem 

nevoie de o nouă rundă de negocieri pentru și mai multe flexibilități în ceea ce privește accesarea de fonduri europene. Din 

experiența altor state comunitare a rezultat că se poate, că o astfel de perspectivă este agreată și de către Comisia Europeană.  

Iar acum, preluarea portofoliului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către domnul Marcel Boloș, fost ministru 

în două rânduri pentru acest domeniu, în Cabinetele Orban I și II, poate constitui o soluție potrivită cu care țara noastră se 

poate prezenta la nivelul conducerii Uniunii Europene astfel încât să recuperăm și timpul pierdut, dar și să devenim 

beneficiarii a noi oportunități financiare obținute în urma unor alte tratative pentru mai multe flexibilități de care se pare că 

avem nevoie ca să îndeplinim cele peste 200 de investiţii și 215 reforme stabilite. Mai mult, experiența anterioară a noului 

ministru de la investițiile și proiectele europene ne va feri din start de unele potențiale critici ce ar putea veni ulterior, după 

controalele ce se vor desfășura, în mod automat, după derularea lucrărilor. Banii din prefinanţarea de 3,7 miliarde de euro, 

destinați trecerii investițiilor de la stadiul de proiecte de pe hârtie la implementarea lor concretă, au fost, deja, primiți de 

România.  

Iar dacă până acum am fost sub asediul observațiilor privind unele erori mai mici sau mai mari sau chiar arătați cu degetul de 

către unii dintre comisarii europeni privind „lipsa proiectelor mature”, dezvoltate de România pentru a accesa bani europeni, 

cred că de acum înainte vom putea depăși și acest neajuns. Nu este vorba doar că îmi exprim, în fața dumneavoastră, 

optimismul personal, ci am încredere în deprinderile însumate până acum la nivel decizional în Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene astfel încât să ne prezentăm în fața UE cu o viziune de dezvoltare de ansamblu pentru România și să 

renunțăm, pe cât ne permite anvergura locală de dezvoltare, la ideea alocării de bani comunitari doar pentru proiecte mici. 

Răspunzând criticii că România nu a fost pregătită, până acum, să absoarbă atât de mulţi bani europeni ca alte ţări, adaug seriei 

de explicații pe care vi le-am oferit anterior și faptul că PSD, prin europarlamentarii săi, i-a solicitat comisarului european 

pentru Coeziune și Reforme, Elisa Ferreira, sprijin pentru salvarea fondurilor europene aferente perioadei 2014-2020 încă 

neutilizate de țara noastră, pentru începerea implementării noului cadru financiar multianual 2021-2027 și pentru optimizarea 

Planului Național de Redresare și Reziliență. 

Grație eforturilor noastre și la inițiativa doamnei comisar, Executivul european a permis României mai multă flexibilitate în 

utilizarea fondurilor europene. În plus, colegii europarlamentari social-democrați au deschis dialogul necesar cu Comisia 

Europeană astfel încât să ajungem să implementăm adecvat acele proiecte de importanță majoră care au fost afectate de 

actualul context geopolitic, dar și de criza umanitară, de cea provocată de pandemie și de cea energetică. 

Așadar, revizuirea acceptată la nivel european a planurilor naționale de redresare și reziliență și concretizarea priorităților 

României prind din ce în ce mai mult contur astfel încât banii europeni să ajungă acolo unde pot ajuta direct populația. 

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

*** 

 

Ziua Europei, motiv de conștientizare a rolului tinerilor în actualul context al conflictului din Ucraina 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

În acest an Ziua Europei celebrează anul european al tineretului și marchează totodată susținerea față de Ucraina, ambele teme 

fiind motive de reflectare asupra unui viitor care să se bazeze pe pace, cooperare și solidaritate. 

În acest sens, consider că este important de stabilit un cadru legal la nivel european pentru a rezolva situația refugiaților din 

Ucraina, care fug din calea războiului.  Scrisoarea celor 10 state ale Uniunii Europene care cer Comisiei Europene fonduri 

pentru gestionarea crizei refugiaților și impactul economic al conflictului din Ucraina este și pe agenda PSD.  

Vreau să subliniez faptul că demersurile europarlamentarilor și miniștrilor social-democrați pe plan european pentru a 

determina o reacție de solidaritate a Uniunii Europene față de statele din prima linie care gestionează situația refugiaților sau 

care sunt cele mai afectate de consecințele economice ale războiului din Ucraina încep să dea rezultate. România a fost unul 

dintre inițiatorii acestei acțiuni de a se formula o scrisoare comună prin care se solicită un mecanism pentru accesarea 

fondurilor europene pentru statele din prima linie. Aceasta a fost propunerea PSD încă din primele săptămâni de la izbucnirea 

conflictului din Ucraina. 

Până în prezent Comisia Europeană a acceptat activarea unor mecanisme financiare deja existente la nivelul Uniunii Europene, 

”Cohesion’s Action for Refugees in Europe - CARE și REACT-EU”, însă în scrisoarea semnată de cele 10 state se arată că o 
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parte din fondurile disponibile prin aceste instrumente au fost utilizate în pandemia COVID, fiind necesare alte măsuri 

financiare. Astfel, cele 10 state solicită flexibilizarea bugetului multianual al Uniunii Europene astfel încât să se permită 

transferarea unor fonduri de la anumite capitole către chestiunile generate de problemele conflictului din Ucraina. De 

asemenea se mai solicită intervenții ad-hoc din partea Comisiei Europene pentru sprijinirea fluxurilor de refugiați. 

În opinia mea și a colegilor de la PSD este important să continuăm eforturile de a determina instituțiile Uniunii Europene să 

elaboreze un mecanism concret și permanent pe perioada războiului din Ucraina pentru gestionarea și direcționarea fluxului de 

refugiați către statele Uniunii Europene, astfel încât să nu apară niciun fel de probleme de ordin economic sau social care să 

afecteze țările care primesc persoane care provin din zona de conflict pentru tranzit sau ședere temporară ori permanentă. 

În același timp, România trebuie să ia măsuri concrete pentru asigurarea bunăstării și oportunităților pentru dezvoltarea unei 

cariere și formarea unei familii pentru toți tinerii, astfel încât să aceștia să nu fie afectați de actuala criză economică generată 

de războiul de la granițele țării noastre. În acest sens, PSD a inclus în programul „Sprijin pentru România” trei proiecte 

dedicate tinerilor. Este vorba de ajutorul financiar pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro pentru tinerii care nu 

pot avea copii din motive medicale; sprijinul acordat sub forma unui credit garantat de stat, pentru familiile la început de drum 

și susținerea prevăzută sub forma unui credit garantat de stat, pentru studenții din România, astfel încât să-și poată achita 

diverse cheltuieli de la materiale didactice, până la chirie sau alte necesități. 

Așadar, în actualul context regional de conflict, al unei crize economice care se manifestă printr-o inflație crescută trebuie să 

ne concentrăm pe susținerea și includerea tinerilor și priorităților acestora în elaborarea politicilor publice și a actelor 

normative pe care le promovăm, fie la nivel parlamentar, fie la nivel guvernamental. Pe de altă parte, este important să fim 

solidari cu refugiații din Ucraina care ajung la noi în țară, dar nu trebuie să neglijăm deloc problemele tinerilor, care au nevoie 

mai mult ca oricând de sprijin din partea statului pentru integrare pe piața muncii și pentru întemeierea unei familii aici în 

România. 

Vă mulțumesc! 

  

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 

 

Învățământul profesional - premisa dezvoltării durabile a economiei 

 

De mai mulți ani, companiile din România se plâng de faptul că găsesc tot mai greu specialiști pentru diverse industrii și 

reclamă faptul că școlile profesionale sunt tot mai puține și prea puțin adaptate realității din economia națională. 

Rapoartele Ministerului Educației arată că în anul școlar 2020-2021, doar 2 din 10 elevi au optat pentru învățământul 

profesional: din 89.983 de elevi înscriși în licee, doar 10.086 au ales educația profesională.  

Conform Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în Aprilie, la nivel național exista o nevoie de 8.664 de 

meseriași, în timp ce în Martie au fost declarate 9.594 de posturi disponibile pentru persoanele cu studii profesionale. 

Un calcul simplu arată că o promoție de absolvenți ar putea ocupa locurile de muncă disponibile pentru mai puțin de două luni; 

astfel, ca toate locurile dedicate persoanelor cu studii profesionale să fie ocupate, ar fi nevoie de aproximativ 100.000 de 

absolvenți, anual. 

Din păcate, educația profesională este văzută de către părinți și elevi ca una „neatrăgătoare” fiind considerată „Cenușăreasa” 

învățământului românesc.  

Învățământul profesional este asociat cu eșecul, pe de o parte din cauza modului în care elevii ajung în aceste școli; ei intră în 

sistem cu medii foarte mici, fiind repartizați computerizat, de cele mai multe ori la un profil pe care de fapt nici nu și l-au dorit, 

iar pe de altă parte, tendința generală de a urma o facultate îi face pe cei care doresc să devină, spre exemplu, meseriași, să 

renunțe la ideea unei școli profesionale în favoarea unei facultăți.  

Conectarea şcolilor la piaţa muncii va opri fenomenul nedorit al depopulării României de cea mai valoroasă resursă a ţării - 

tinerii. Pentru aceasta, școala românească are nevoie de dotări, însă ea nu se poate face fără dascăli bine pregătiţi şi fără elevi 

motivați să învețe și consiliați în a-și alege parcursul profesional pentru care manifestă preocupare și aptitudini.  

Educația de calitate poate fi considerată o componentă care costă mult, dar trebuie să înțelegem că fiecare leu investit în şcoală 

se întoarce însutit în societate.  

Politicile publice în domeniul educaţiei aplicate în ultimii ani, constrângerile financiare și lipsa de interes pentru investiții pe 

termen lung au determinat guvernele din România să reducă bugetul alocat educației. Întrucât capitalul uman este o resursă 
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esențială pentru dezvoltarea durabilă a unei economii, România trebuie să coreleze sistemul educațional cu nevoile și realitățile 

economice actuale. 

Realitatea economică actuală impune regândirea școlilor profesionale și dezvoltarea învățământului dual, cât și digitalizarea și 

adaptarea școlii românești la provocările momentului și la cele viitoare pentru a educa tinerii de astăzi în vederea identificării 

meseriilor de mâine. 

 

Deputat 

Florin Piper-Savu 

*** 

 

OUG privind actualizarea prețurilor materialelor de construcții și pentru contractele pe fonduri europene 

 

Domnule președinte de sedință, 

Stimați colegi, 

 

După modelul propus de PSD în programul ”Sprijin pentru România”, Guvernul preia principiul actualizării prețurilor 

materialelor de construcții și în contractele cu finanțare europeană. Realitatea este că, din cauza scumpirilor, nu se mai puteau 

respecta nivelurile de preț stabilite inițial în contracte. Se introduce astfel un mecanism de actualizare a prețurilor cu 15% până 

la 40% și pentru contractele pe bani europeni.  

Vorbim practic de un prim demers menit să dea încredere atât constructorilor, cât și autorităților pentru reluarea/continuarea 

activității pe șantiere și reintrarea în graficul de execuție al proiectelor. De asemenea, este important de menționat faptul că 

actualizările de preț se aplică și retroactiv, pe contractele în derulare. La acest moment, absorbția fondurilor din exercițiul 

financiar 2014-2020 este de 60%. Au mai rămas 14 miliarde de euro de atras/cheltuit până la finalul anului viitor. Se adaugă 

banii din PNRR, 29 de miliarde de euro, din care 14,9 miliarde sunt împrumuturi pentru care se plătește dobândă. Mai sunt și 

cele aproximativ 30 de miliarde de euro pentru România din exercițiul financiar 2021-2027. 

Fără ajustarea necesară adusă de această OUG, care să permită reluarea urgentă a lucrărilor la proiecte, multe miliarde de euro 

s-ar pierde, pur și simplu. 

România nu își poate permite acest lucru! 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 

*** 

 

Siguranţa naţională a României depinde şi de legile ei 

 

În sfârșit, reviziurea și actualizarea legilor securității naționale a întrunit consensul politic necesar. România avea nevoie 

stringentă de acest consens politic.  

Să ne remintim că Legea nr. 51 privind securitatea națională a României a fost adoptată în 1991.  Au trecut 31 de ani. Între 

timp România devenit membră activă a Alianței Nord Atlantice și a aderat la Uniunea Europeană, ceea ce a schimbat în mod 

esențial statutul politic și militar al țării noastre în Balcani, în regiunea Mării Negre, dar și în Europa. Apartenența la Uniunea 

Europeană și la NATO, precum și parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii reprezintă de ceva timp fundamentele 

politicii externe a României și ar fi trebuit să inducă schimbări legislative concordante. Dar nu s-a întâmplat așa. 

Să ne reamintim de asemenea că, în 2016, a existat o serie de consultări cu toate partidele parlamentare pe marginea legilor 

securității naționale. Și concluzia acelui dialog a fost că legile securității sunt învechite și nu mai corespund realității în care 

trăim. Dar lucrurile s-au oprit din păcate aici. 

A fost nevoie de o pandemie globală și de un conflict militar deschis și intens în proximitatea României că să înțelegem cu 

toții că dinamica și specificul amenințărilor a suferit schimbări majore. Să observăm direct că pericolele vin acum nu doar de 

la adversari statali, ci și de la adversari non-statali. Doar trecând prin criză am înțeles cu toții că persistența unor lacune 

legislative în domeniul securității naționale reprezintă în sine o mare vulnerabilitate. Iar reviziuirea cadrului legislativ al 

Sistemului Național de Apărare nu mai poate fi amânată nici măcar o singură zi.  
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Astfel, la propunerea Partidului Social Democrat, plenul reunit al Parlamentului României a votat înființarea Comisiei comune 

permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul securităţii naţionale.  

Obiectivele Comisiei sunt avizarea actelor normative aflate în procedură parlamentară care privesc domeniul securităţii şi 

organizarea de dezbateri asupra modificărilor în acest domeniu.  

Într-o prima etapă, Comisia vă gestiona un pachet de șase noi legi care vizează organizarea și funcționarea Serviciului Român 

de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului de Protecție și Pază, 

Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Ministerului Apărării Naționale.  

Scopul final este acela de a consolida capacitatea națională de apărare și de a crește eficiența sistemelor naționale de prevenire 

și gestionare a situațiilor de criză, interne și externe, militare sau de natură civilă. Se dorește de asemenea întărirea cadrului 

juridic, procedural și operațional specific protecției infrastructurilor critice. 

Trecem printr-o perioadă în care mediului de securitate internațional se transformă continuu. În același timp, s-a accelerat și 

dinamica de manifestare a riscurilor și amenințărilor. Apar astfel noi provocări la adresa capacității instituționale de a da 

răspunsuri adecvate și de a permite punerea în practică a unor măsuri eficiente. 

Și din aceste motive asigurarea unui cadru legislativ coerent și aplicat reprezintă o prioritate absolută pentru Sistemul Național 

de Apărare și, implicit, pentru siguranța națională a României. Comisia parlamentară permanentă înființată recent și dedicată 

acestui obiectiv este primul pas necesar. Ne dorim cu toții să nu fie ultimul, ci să finalizăm adaptarea cadrului legislativ în 

domeniul securității pentru a oferi instituțiilor naționale responsabile instrumentele necesare gestionării optime a oricăror 

amenințări și provocări interne și externe. 

 

Deputat 

Viorel Salan 

*** 

 

PSD vine cu măsuri concrete pentru protejarea angajaților cu salarii mici și păstrarea forței de muncă calificate pentru 

susținerea activității IMM-urilor 

 

PSD își respectă toate angajamentele pe care și le-a luat atunci când a intrat la guvernare. Încă o măsură importantă devine 

realitate, în urma aprobării actului normativ inițiat de ministrul social-democrat al Finanțelor pentru creșterea voluntară cu 200 

de lei a salariului minim la care taxele sunt zero. 

PSD, fie prin inițiativele parlamentare, fie prin proiectele și hotărârile de guvern propuse de miniștrii social-democrați 

implementează rapid măsurile din programul “Sprijin pentru România”. Pentru combaterea creșterii prețurilor și asigurarea 

stabilității forței de muncă calificate în mediul privat, ministrul Finanțelor a elaborat proiectul conform căruia angajatorii să 

poată opera de la 1 iunie creșterea voluntară cu 200 de lei a salariului minim pentru angajații cu acest nivel de salarizare. Suma 

suplimentară de 200 de lei va fi scutită de taxe.  

Acum în România sunt 1,7 milioane de persoane angajate pe salariul minim, ceea ce reprezintă o treime din numărul total de 

angajați. Peste 80% dintre aceste persoane au cel puțin o calificare. 

În viziunea noastră este inadmisibil ca într-o țară europeană ca România să avem personal din domeniul sanitar, ingineri, 

maiștri, constructori, șoferi profesioniști, alte funcții de management în sistemul privat, plătiți cu salariul minim. De aceea, 

măsura majorării salariului minim și neimpozitarea acesteia a fost inclusă în pachetul de sprijin de ministrul Adrian Câciu la 

propunerea reprezentanților mediul de afaceri și nu are impact bugetar. De această măsură vor beneficia și persoanele nou 

angajate în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2022, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului 

individual de muncă, este de 2.750 de lei. Creșterea voluntară a salariilor angajaților plătiți cu salariul minim se adaugă 

măsurilor deja implementate din programul “Sprijin pentru România”: 

Pachetul de măsuri inițiat de PSD, care a început să fie pus în practică atât de actualul Guvern, cât și la nivel parlamentar va 

încetini creșterea inflației. Vedem cum țări cu economii puternice, precum Statele Unite, Germania, Franța, Italia se confruntă 

cu aceeași mare problemă: inflația. Ne-am fi dorit ca România să poată aloca mai multe resurse pentru sprijinirea populației și 

economiei. Dar au fost utilizate toate sursele de finanțare posibile, inclusiv fondurile europene care nu au fost accesate în 

exercițiul financiar precedent, fonduri care acoperă jumătate din aceste program. Toate aceste măsuri anunțate, care au început 

să fie implementate, rând pe rând nu și-a propus să îmbogățească pe nimeni, ci să îi sprijine pe cei vulnerabili să își asigure 

strictul necesar, precum și să susțină agricultura și industria alimentară românească într-un moment în care toate țările se 

concentrează pe problema alimentară și financiară pentru plata utilităților și lucrurilor necesare pentru viața de zi cu zi. 
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Niciunul dintre reprezentanții partidelor de opoziție care au criticat programul nu au propus nicio altă soluție, ci au venit doar 

cu scandal, provocări și acuze fără niciun fundament. 

PSD va rămâne întotdeauna un apărător al drepturilor angajaților, dar în egală măsură va susține programe care să vină în 

sprijinul companiilor românești care au nevoie acută de forță de muncă calificată aici în țară pentru a putea să-și mențină sau 

chiar să-și dezvolte și să-și diversifice activitatea, fie că e vorba de producție, servicii sau inovare și energie verde.    

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

*** 

 

PSD vine cu soluții concrete pentru realizarea investițiilor la nivel național și regional 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

La inițiativa PSD, Guvernul a aprobat două acte normative pentru actualizarea prețurilor materialelor de construcții atât în 

contractele cu finanțare națională, cât și din fonduri europene pentru a elimina piedicile din calea marilor investiții în 

infrastructură. 

Așadar, de la intrarea în vigoare a celor două Ordonanțe de Urgență, toate costurile vor fi indexate pentru a acoperi creșterea 

prețurilor la materiale de construcții și energie, iar aceste prevederi vor fi incluse în clauzele contractelor cu termen mai mare 

de 6 luni. Același principiu se va aplica și la proiectele europene, unde se introduce un mecanism de actualizare a prețurilor cu 

15% până la 40% după modelul propus de PSD în programul „Sprijin pentru România”. 

Era obligatoriu să fie luate măsuri în acest sens pentru susținerea companiilor românești care au lucrări publice de 

infrastructură, întrucât din cauza scumpirilor, nu se mai puteau respecta nivelurile de preț stabilite inițial în contracte și astfel 

se oprea activitatea și se bloca investiția o perioadă foarte mare de timp. 

Este un prim pas prin care să dea încredere atât constructorilor cât și autorităților pentru reluarea sau continuarea activității pe 

șantiere și respectarea graficelor de execuție a proiectelor. Bineînțeles că este nevoie și de alte completări ale cadrului 

legislativ, precum și de măsuri suplimentare de sprijinire a companiilor românești în toate domeniile de activitate, în funcție de 

evoluția situației. Însă, vreau să subliniez un lucru important în legătură cu această actualizare a prețurilor la materialele de 

construcții și anume că se aplică și retroactiv, inclusiv la contractele aflate în derulare. 

În lipsa unor astfel de măsuri, o parte importantă din fondurile europene destinate lucrărilor de infrastructură s-ar fi pierdut, 

companiile aveau de suferit că nu încasau banii, iar cei mai afectați erau chiar beneficiarii acestor proiecte, adică cetățenii. 

Măsura actualizării prețurilor materialelor de construcții din contractele privind investițiile publice deblochează investiții de 40 

de miliarde de lei. Acum, mai mult ca oricând România are nevoie să se dezvolte prin investițiile din fonduri europene care să 

prevaleze cât mai consistent, nu doar în programare ci și în execuție, în raport cu cele din bani naționali. Trebuie să folosim și 

ultimul cent din toate programele cu finanțare europeană, în special în ceea ce privește rezolvarea problemelor de 

infrastructură națională și regională. 

PSD a intrat la guvernare tocmai pentru a contribui cu măsuri concrete la dezvoltarea capacității de producție a României, cât 

și la creșterea investițiilor publice în toate domeniile de la căile rutiere și feroviare până la infrastructura sanitară și 

educațională. 

Este clar că un real stimulent în atragerea investițiilor rămâne dezvoltarea infrastructurii naționale care poate aduce beneficii 

întregii societăți, nu doar investitorilor, prin efecte pozitive în lanț asupra subcontractorilor locali, furnizorilor și, nu în ultimul 

rând, comunității per ansamblu. Practic, investițiile în infrastructură pot genera o spirală ascendentă, ele contribuind, în sine, la 

atragerea altor investitori în zonele în care infrastructura se dezvoltă. De aceea, PSD a insistat permanent pe lansarea de 

programe prin care să fie cu adevărat sprijinit mediul de afaceri din țara noastră în tandem cu pachetele de măsuri pentru 

susținerea populației. 

 

 

Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 

 

*** 
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Identitatea europeană a României și românilor 

 

Domnule Președinte, 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor, 

 

”Va veni o zi în care voi…..toate națiunile continentului, fără să vă pierdeți calitățile distincte şi glorioasa voastra 

individualitate, veți fonda o unitate superioară şi veți construi fraternitatea europeană.“, spunea în 1849 Victor Hugo. 

Și parcă nicicând nu au fost mai actuale, mai reale și mai necesare aceste vorbe. 

Ziua de 9 mai este o zi cu atât de multe semnificații. Este Ziua Europeei. Ziua Independenței țării noastre. Ziua sfârșitului celui 

de-al Doilea Război Mondial. 

Însă, oricât de multe semnificații am celebra în această zi, cu toate au același numitor comun. Unitatea și solidaritatea pentru 

aceleași valori și idealuri. Pace, libertate, apărarea și promovarea principiilor democrației. 

Suntem atât de multe națiuni în Uniunea Europeană și, dincolo de diferențele și diversitatea specifică, dincolo de identitatea 

națională a fiecăruia dintre noi, cu toții avem și împărtășim o identitate europeană comună bazată pe tot ce au mai bun și mai 

profund ființa umană și statul modern. 

În ultimii 150 de ani, omenirea a progresat enorm. Iar acest progres a venit de multe ori prin suferință și evenimente dintre cele 

mai tragice. Toate suferințele îndurate, toată această luptă ne-au adus astăzi la conștiința superioară a necesității de a fi uniți și 

solidari pentru a promova și apăra împreună pacea și democrația. Conflictul din Ucraina ne subliniază din ce în ce mai mult 

acest lucru. Istoria de până acum ne îndeamnă și ea la această unitate. 

De aceea, această zi este și trebuie să fie cu mult mai mult decât o simplă celebrare. Ea este și trebuie să fie manifestarea 

concretă a fiecăruia dintre noi, membri și parte ai Europei, de a nu pune niciodată la îndoială idealurile noastre comune și a nu 

înceta niciodată să le apăram. 

Suntem parte a Europei, iar aceasta înseamnă împreună pentru pace! Împreună pentru un prezent și viitor mai bun! 

 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Declarație politică 

 

Unii dintre români și-ar dori ca România să se implice mai activ în Ucraina și să livreze ucrainienilor armament greu, în timp 

ce alții preferă ca țara noastră să fie mai echidistantă și să sprijine doar ucrainienii ajunși pe teritoriul României, fără să acorde 

sprijin de război țării vecine constând în armament. 

Împărtășesc susținerile potrivit cărora România trebuie să fie echilibrată.  

Experții în politică externă afirmă că acest echilibru de care a dat dovadă țara noastră este pe de o parte, pe fondul unor situații 

speciale și al relațiilor dintre România și Ucraina de-a lungul a cel puțin trei decenii, iar, pe de altă parte, ca măsură de 

precauție întrucât România se teme de Ucraina, geopolitic vorbind.  

Personal, nu îmbrățișez niciuna dintre aceste două teorii întrucât România a dovedit deja contrariul pe parcursul celor 

aproximativ 80 de zile de război, însă opinez că importanța geostrategică a României ca țară membră NATO ne obligă să 

urmăm calea echilibrului. România are o poziție geostrategică importantă în partea de est a NATO și o Românie sigură 

înseamnă mai multă siguranță și pentru frații nostri din Republica Moldova, pentru poporul român, pentru refugiații ucrainieni 

și, nu în ultimul rând pentru întregul bloc NATO.  

România a arătat că vrea pace în țara vecină, în UE și pe glob, dar în egală măsură a dovedit că este puternică, primitoare, că 

inima românilor nu are granițe, iar modul în care țara noastră a gestionat situația refugiaților și a dovedit că este partener de 

nădejde atât ca membru UE, cât și ca membru NATO, consider că România merită să se alăture Schengen. 

 

Deputat 

Daniel Tudorache 

*** 
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Partidul Social Democrat își asumă protejarea pădurilor din România 

 

Domnule președinte,  

Stimați colegi,   

 

DNA-ul pădurilor, așa cum a fost elaborată propunerea de către USR, nu a trecut testul constituționalității, așa cum nici 

partidul amintit nu a demonstrat încă maturitate politică.  

În acest sens, Partidul Social Democrat va ține cont de decizia și motivarea Curții Constituționale a României și va veni cu 

propriile propuneri, astfel încât la final să votăm o lege bună, aplicabilă și constituțională. 

Am fost ales deputat într-unul dintre cele mai verzi județe ale României, am locuit toată viața în Munții Apuseni și înțeleg pe 

deplin însemnătatea unei păduri sănătoase și a unei exploatări sustenabile și echilibrate care să genereze venituri comunităților 

locale, dar și garanția protejării mediului înconjurător.  

Partidul Social Democrat nu poate fi acuzat că nu protejează pădurile. Este singurul partid care, de câte ori a fost la guvernare, 

a adoptat măsuri împotriva tăierilor ilegale. PSD este partidul care a înființat Radarul Pădurilor și Sistemul 112 pentru 

transportul de lemn.  

Tot Partidul Social Democrat a adoptat nou Cod Silvic și Legea Contravențiilor Silvice care prevede amenzi uriașe pentru 

lemnul tăiat ilegal și pentru transportul de lemn tăiat ilegal, inclusiv confiscarea mijlocului de transport folosit pentru asta. 

Înțelegem faptul că protejarea mediului și a pădurii în general a devenit din cauza schimbărilor climatice un discurs la 

îndemână pentru majoritatea oamenilor noi din politică, însă de la vorbe și sloganuri rostite cu pioșenie în campaniile 

electorale și până la a elabora cadrul legislativ necesar, este o cale lungă care necesită profesionalism ce poate fi probat oricând 

cu fapte și acțiuni concrete.  

În acest sens, vă perzint doar câteva dintre realizările Partidului Social Democrat în domeniul protejării mediului și a pădurilor.  

Datorită Radarului Pădurilor, care nu permite achiziția de lemn tăiat ilegal, s-a ajuns la situația că România a devenit din 

exportator de buștean, importator de buștean. Exportăm cca. 0,3 milioane mc/an și importăm cca 2,5 milioane mc/an. Timp în 

care pădurile noastre se regenerează.  

Tăierile ilegale au scazut drastic: de la 8,8 milioane mc/an lemn tăiat ilegal (conform raportului Curtii de Conturi a României 

din anul 2014), s-a ajuns la cca 0,4 milioane mc/an. 

O altă măsură foarte importantă elaborată de PSD este reprezentat de acordarea unor compensații financiare pentru proprietarii 

de păduri aflate în arii protejate, unde există restricții în recoltarea lemnului. Este pentru prima dată când se corectează o mare 

nedreptate făcută proprietarilor de păduri din zonele protejate, care sunt obligați prin lege să nu valorifice propriul bun. 

De asemnea, am asigurat, cu prioritate, lemnul de foc pentru populație prin Hotărârea de Guvern care a reglementat vânzarea 

directă, fără intermediari, a lemnului de foc către populație și către unitățile de interes public local (școli, grădinițe, instituții 

etc.), din pădurile proprietate publică.  

În același timp, PSD a simplificat procedurile care facilitează accesul cetățenilor la lemnul din propriile păduri și din vegetația 

din afara fondului forestier și a demarat și finantat din Fondul pentru Mediu programul de identificare și punere sub protecție a 

pădurilor virgine și cvasivirgine prin includerea lor în Catalogul național al pădurilor virgine.  

Aș dori să închei declarația de astăzi, amintind colegilor de la USR că Partidul Social Democrat a demarat în această 

primavară o amplă campanie de împădurire intitulată „Pentru o Românie verde” prin care vom planta 500.000 de arbori, o gură 

de oxigen pentru generațiile viitoare! 

 

Deputat 

Radu-Marcel Tuhuț 

*** 

 

Despre falsul sentiment de siguranță 

 

Se instalează în România un fals sentiment de siguranță, într-un moment extrem de delicat, când avem, la granițe, un război de 

o rară violență, ce generează crize economice și sociale de o amploare pe care cu greu o putem evalua corect acum. ”Ce ni se 

poate întâmpla rău? Suntem membri ai NATO și ai UE! Suntem la adăpost!” Da, suntem, și bine că ne-am propus să fim, și am 

plătit prețul aderării, dureros pentru mulți români. 
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NATO și UE pot face multe pentru noi. Cu o condiție: să se găsească un consens asupra măsurilor necesare. Sunt atâtea națiuni 

prezente, fiecare cu viziunea ei, cu interesele ei, cu capacitățile ei de a produce ”securitate” și resurse materiale și financiare 

pentru asigurarea ei.  Iar solidaritatea de fațadă este, acum, cel mai mare rău care ni se poate întâmpla. Ea are costuri morale și 

economice, iar consecințele politice, pe termen lung, pot fi dintre cele care ridică, dinspre refulările bazinului de electori, 

afinități extremiste sau hiperconservatoare. 

Problema cu adevărat spinoasă o reprezintă răspunsul la întrebarea, pe care o ocolim cu metodă: ”Ce facem noi pentru noi în 

aceste crize?” Ceea ce ar trebui să facem și în condiții normale, în care nu suntem presați de crize: să acționăm cu ochii pe 

agenda publică. Reducerea dependenței energetice este importantă acum, dar la fel era și acum cinci ani, și acum zece ani. Și 

am amânat deciziile! Refacerea sistemelor de irigații, la fel. Dacă se întâmplă ceva, de unde luăm cele 80% din alimente, pe 

care le importăm, deși avem un important potențial agricol? Și noi ce facem acum? Discuții despre intervenția statului versus 

piața dereglementată? Timp în care țăranii rămân cu recoltele pe câmp, putrezind? Fac trimitere directă la unele măsuri de 

calmare a inflației. Dacă vom continua pe drumul ăsta, întârziind cu orice preț aplicarea măsurilor sociale, vom avea mari 

probleme. Nemulțumirea socială crește și la noi, crește și în Europa. Nu mi se pare că dovedim prea multă abilitate în a o ține 

sub control. 

Solidaritatea se construiește. Și politicul este cel care o construiește. Deocamdată continuăm opera de dezbinare. Nici NATO și 

nici UE nu ne pot apăra de neputințele noastre, de conflictele noastre. Nu ele pot pune capăt războiului româno-român. Noi 

trebuie să facem asta. Renunțând la populisme ieftine și la nepăsare, la abordările superficiale și la excluderea celuilalt. Adică 

fiind responsabili și serioși. Maniere la care nu am excelat, politic, niciodată. 

 

Deputat 

Ionuț Vulpescu 

*** 

 

➢ Interpelări 

 

Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

De către: doamna Oana-Gianina Bulai, deputat  

Obiectul interpelării: Stadiul în care se află Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) 

 

Stimate domnule prim-ministru,  

Investițiile sunt cheia către dezvoltarea României. Țara noastră beneficiază în acest moment de mai multe surse de finanțare, 

una dintre ele fiind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acești bani au menirea de a ne ajuta să îmbunătățim 

domenii cheie pentru statul român, precum sănătatea.  

În luna februarie a acestui an, în momentul în care a fost prezentat stadiul PNRR pentru sănătate, s-a precizat că Ordonanța de 

Urgență privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) ar urma să fie aprobată 

în perioada aprilie-mai. ANDIS, ca structură finanțată din PNRR, va avea un rol important în construcția sau modernizarea a 

25 de spitale noi.  

Domnule Prim-ministru, având în vedere că ANDIS trebuie înființată până cel târziu în luna iunie 2022, aș dori să îmi 

transmiteți stadiul în care se află această structură și care sunt pașii următori pe care îi va face Guvernul.  

Solicit răspunsul în scris.  

 

*** 

 

Adresată: domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

De către: doamna Oana-Consuela Florea, deputat 

Obiectul interpelării: Completarea Ghidului de finanțare din octombrie 2021 aprobat prin ordinul 1962 din 29 

octombrie 2021 

 

Stimate domnule ministru, 

În cadrul ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 
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pentru vehicule electrice în localități, la capitolul dedicat persoanelor eligibile “Categorii de solicitanți eligibili » se prevede 

ca: 

,,(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt eligibile pentru a participa în 

cadrul Programului instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiului București.  

(2) Pentru localitățile atestate ca stațiuni turistice și pentru localitățile aferente zonelor metropolitane ale municipiilor reședință 

de județ/municipiului București, finanțarea se va solicita în funcție de categoriile enumerate la art. 7 alin. (2) lit. i)-k.’’ 

Așadar, eligibile pentru a beneficia de fonduri sunt doar UAT-urile, instituțiile publice și zonele metropolitane. 

În momentul actual România se află la capătul clasamentului privind stațiile de încărcare pe o distanță de 100 de kilometri. 

Astfel, î n comparație cu Olanda unde pe o distanță de 100 de km se află 47.5 de stații, în România pe aceeași distanță se 

regăsesc 0.5. 

Consider că o completare a capitolului privind persoanele eligibile cu alte două categorii, respectiv persoane fizice și juridice 

de drept privat ar facilita dezvoltarea acestui seg-ment referitor la stațiile de încărcare. Motivul pentru care cetățenii români 

sunt reticenți în a achiziționa mașini electrice este tocmai lipsa spațiilor destinate alimentării lor. De exemplu, cei care locuiesc 

la bloc nu pot încarca mașina în proximitatea locuinței ci doar la stațiile din centrul orașului. 

Prin urmare, vă rog respectuos să luați în considerare modificarea Ordinului nr. 1962 din octombrie 2021, emis de ministerul 

pe care îl conduceți, astfel încat să se mărească lista persoanelor eligibile în a accesa aceste fonduri având ca rezultat direct 

scăderea poluării odată cu creșterea numărului stațiilor de încărcare. 

Vă rog sa îmi comunicaţi în scris răspunsul la prezenta interpelare. 

 

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat 

Obiectul interpelării: Cine plătește pentru vaccinurile cumpărate aiurea (cel puțin!!!) de Guvernul României? 

 

Domnule prim-ministru,  

Unele acțiuni al DNA din ultima vreme dau impresia că se încearcă identificarea și pedepsirea unor vinovați de 

matrapazlâcurile săvârșite pe timpul farsei cu pandemia din ultimii doi ani. Urmărim cu interes desfășurarea anchetelor penale 

ale DNA în acest sens.  

Dar marea hoție din timpul pandemiei pare a fi cea legată de achiziționarea unor cantități imposibil de justificat de mari de 

vaccinuri.  

 Opinia publică fierbe în legătură cu acest subiect. Ideea centrală este că ROMÂNIA NU ERA OBLIGATĂ SĂ CUMPERE 

NICIO DOZĂ DE VACCIN în temeiul acordurilor încheiate de Comisia Europeană cu producătorii de vaccinuri, dar, la 

îndemnul președintei comisiei Ursula van der Leyen, fostul premier Florin Câțu, a decis aceste achiziții nejustificate, iar acum 

se încearcă mușamalizarea sau “albirea” adevăraților vinovați pentru plata unor sute de milioane de euro degeaba.  

Față de aceste aspecte, vă rog, domnule prim ministru să explicați următoarele:  

1. Cât a plătit în total România pentru vaccinurile care în cea mai mare parte au fost inutile și nenecesare?  

2. Ce măsuri ați dispus ca pentru aceste cheltuieli inutile și împovărătoare pentru poporul român să plătească chiar cei vinovați 

și nu săracul popor român?   

Menționez că în curând vom solicita aceleași explicații și în cazul achizițiilor uriașe de armament, nu în folosul poporului 

român, ci în beneficiul fabricanților de arme străini de poporul român și de interesele acestuia.  

Solicit răspuns scris si oral.  

            

*** 

 

Adresată: domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

De către: domnul Daniel-Florin Ghiță, deputat 

Obiectul interpelării: Cine plătește pentru abuzurile CNA și ale lui Mircea Toma? 
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Domnule prim-ministru,   

Zilele acestea opinia publică a luat la cunoștință cu consternare de faptul că, după o amendă uriașă de 40.000 de lei, Consiliul 

Național al Audiovizualului a taxat postul de televiziune Realitatea Plus cu încă 10.000 de lei. Vinovatul de serviciu este 

realizatorul Anca Alexandrescu, pe motiv că ar fi „toxică". Este expresia utilizată de domnul Mircea Toma, în discursul pe 

care l-a ținut pe această temă în fața colegilor de la CNA. Modul în care a fost analizată prestația Ancăi Alexandrescu, la ora 

actuală unul dintre cei mai valoroși jurnaliști români, demonstrează că ne aflăm în prezența unui veritabil act de linșaj.  

În același timp am remarcat mesajul dvs. cu prilejul Zilei Mondiale a Libertății Presei în care ați precizat foarte corect că 

„...Libertatea și pluralismul mass-media înseamnă garantarea libertății de exprimare și a liberului acces la informație, drepturi 

fundamentale ale oricărui cetățean într-o democrație consolidată și un stat de drept funcțional. Respectarea libertății de 

exprimare, a dreptului la opinie și la informare implică responsabilitatea tuturor instituțiilor statului și un efort coerent și 

susținut pentru a proteja drepturile garantate prin Constituția României.  

Am convingerea că nu există democrație fără libertatea presei, iar dreptul jurnaliștilor de a-și face meseria trebuie să rămână 

intangibil. Împreună cu întreaga echipă guvernamentală susțin total libertatea presei, dreptul la opinie și la informarea corectă 

a cetățenilor, poziție pe care am exprimat-o, de fiecare dată, prompt și tranșant. În egală măsură, condamnăm ferm orice 

încercare de intimidare sau de influențare a modului în care un jurnalist sau redacție din România își exercită drepturile 

constituționale de liberă exprimare...”.  

Desigur, Consiliul Național al Audiovizualului este o autoritate aflată sub control parlamentar, dar având în vedere, că sunteți 

primul ministru al României și cel mai puternic apărător al libertății presei din țara noastră, vă rog să vă precizați poziția în 

legătură cu atitudinea extrem de dură a CNA și a domnului Mircea Toma față de postul de televiziunea Realitatea Plus și față 

de reputata jurnalistă Anca Alexandrescu.  

Solicit răspuns scris si oral. 

*** 

Adresată: domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  

De către: domnul Romeo-Daniel Lungu, deputat  

Obiectul interpelării: Serviciile clasice ale Poștei Române 

 

Domnule ministru,  

În data de 6 mai 2022 a fost anunțat parteneriatul dintre compania Auchan și Compania Națională Poșta Română, parteneriat 

prin care se vor vinde diverse produse în incinta oficiilor poștale din țară.   

Conform declarațiilor Directorului General al Companiei Naționale Poșta Română, clienții vor putea accesa serviciile clasice 

ale oficiilor poștale, dar și „o ofertă bogată de produse alimentare și nealimentare din portofoliul partenerului nostru, ceea ce 

va avea un efect pozitiv pentru consumatorii care își doresc să poată rezolva lucrurile repede și ușor”.  

Având în vederea acestea, vă întreb:  

• Cine va efectua efectiv serviciul de vânzare a produselor din oferta partenerului Auchan?  

• Cum vor fi afectați timpii de accesare a serviciilor clasice oferite de Poșta Română în contextul introducerii la vânzare a 

produselor alimentare și nealimentare din parteneriat și cum se vor putea „rezolva lucrurile repede și ușor” în privința acestor 

servicii clasice?  

• Cum contribuie acest parteneriat la creșterea standardelor de calitate a condițiilor de lucru pentru salariații din oficiile poștale 

și eficientizarea activității operaționale, obiective asumate public de Directorul General al Poștei Române?  

Solicit răspuns oral și în scris.  

 

*** 
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➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Nicolae Ciucă, prim-ministrul României 

 

Despre pensiile care nu au la bază principiul contributivității 

 

Stimate domnule prim-ministru,  

  

Având în vedere că răspunsul la întrebarea de față va fi oferit de un singur minister din Guvernul pe care îl conduceți, vă 

adresez dumneavoastră rugămintea de a centraliza datele solicitate de la ministerele relevante la nivelul Cancelariei Prim-

Ministrului.   

1. Care este numărul total de beneficiar de venituri din pensii care nu sunt stabilite pe criteriul contributivității?   

• Vă rog să prezentați detaliat situația la nivelul fiecărui ordonator de credite care efectuează plata acestor drepturi (Ministerul 

Apărării, Ministerul Justiției, alte instituții cu acest regim de pensii de serviciu).  

2. Care este valoarea lunară minimă, medie și maximă a acestor drepturi de pensii care nu sunt stabilite pe criteriul 

contributivității, la nivelul fiecărui ordonator de credite?  

3. Care este suma totală lunară plătită de fiecare ordonator de credite pentru aceste pensii care nu sunt stabilite pe criteriul 

contributivității?  

Vă mulțumesc.   

Solicit răspuns în scris. 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Măsuri necesare pentru combaterea instabilității prețurilor pentru combustibili 

 

Domnule ministru,  

  

Creșterea prețurilor pentru combustibili a creat panică în rândul populației și continuă să fie un impediment care micșorează 

predictibilitatea pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri.  Știrile privind șoferii români care trec în Ungaria pentru prețuri 

mai mici la carburanți sunt din ce în ce mai numeroase, iar populația dă semne că nu poate suporta la nesfârșit majorările 

nejustificate, resimțite atât în benzinării, precum și pentru orice produs sau serviciu de care beneficiază.   

Miniștrii PSD au intervenit și i-au sancționat pe speculanți pentru creșterile nerealiste pentru litrul de motorină și benzină de la 

pompă și au declanșat investigațiile care se impun pentru astfel de practici înșelătoare și fără nicio justificare reală, economică. 

Pentru protejarea românilor în fața acestui tip de speculă, cât și pentru blocarea acestor tentative de distrugere a economiei 

României, miniștrii PSD militează pentru impunerea unor reguli mai stricte pe piața combustibililor.   

Vă reamintesc că ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat toleranță zero față de practicarea acestor prețuri aberante, iar 

peste 100 de echipe mixte de inspectori ANAF și ANPC au operat o serie de controale la întreg lanțul comercial de pe această 

piață.   

De asemenea, ministrul Economiei, Florin Spătaru, a solicitat ANPC să controleze în ce măsură au fost respectate sau nu 

prevederile legale privind practica comercială incorectă.   

Având în vedere complexitatea acestei situații, vă rog să-mi comunicați care sunt măsurile concrete pe care le veți adopta 

pentru viitor, astfel încât să fie evitate asemenea contexte care conduc la destabilizarea economiei românești.     

Solicit răspuns scris. 

  

Deputat 

Adrian Alda 
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*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Precizări privind noua structură a anului școlar viitor 

 

Domnule ministru,  

Ați decis și anunțat noua structură a anului școlar viitor, invocând atât discuțiile cu reprezentanții elevilor, cu părinții și cu 

profesorii, dar, în special, cu ”experții în științele educației din România” și ”în noțiunile de pedagogie modernă”. Iar 

nouătățile impun desființarea semestrelor și înlocuirea lor cu module de învățare, anularea tezelor și apariția unor evaluări 

standardizate.  

Însă, dincolo de restructurarea fundamentală a anului școlar și de modificarea terminologiilor atribuite etapelor parcurse de 

elevi în procesul de însușire a cunoștințelor în unitățile de învățământ, vă rog să-mi comunicați argumentele pe care le girați ca 

fiind generatoare de performanță reală și cum se va proceda cu evaluarea continuă a elevilor.    

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Situația lucrărilor și termenul de finalizare a investiției privind consolidarea zonelor erodate de pe malul drept al 

Prutului pentru preîntâmpinarea catastrofelor cauzate de fenomenele meteorologice 

 

Stimate domnule ministru,  

  

Așa cum știți, România pierde anual sute de hectare de teren ca urmare a eroziunii malului drept al râului Prut. Viiturile 

succesive care s-au format pe cursul apei au rupt pământ din malul românesc, diminuând semnificativ suprafețele agricole, 

lizierele, pășunile și chiar fâșiile de frontieră atât din județul Botoșani, cât și din județele învecinate. Numai în ultimii patru ani 

pe raza comunelor Suharău, Hudeşti, Păltiniş și oraşului Darabani s-au pierdut zeci de mii de metri liniari de pământ din cauza 

viiturilor care conduc la adâncirea albiei apei. Într-un singur an se pierd câte 10 hectare din cauza lipsei îndiguirilor. 

Așadar se impune o intervenție în cel mai scurt timp pentru preîntâmpinarea catastrofelor cauzate de fenomenele 

meteorologice prin consolidarea malurilor, realizarea de îndiguiri și a altor lucrări care se impun.  

De asemenea, Prutul sapă în malul românesc şi pune în pericol și digul de apărare al oraşului Galaţi şi podul feroviar din zonă.   

La granița României cu Moldova, acolo unde Prutul se varsă în Dunăre, curenţii sunt atât de puternici, încât se vede cu ochiul 

liber cum apa macină malul românesc. Chiar sub podurile care duc spre Moldova şi Ucraina, începe eroziunea malului 

românesc şi continuă, în aval, până la vărsarea Prutului în Dunăre.   

Ultimele consolidări ale malului Prutului s-au făcut înainte de 1990, însă acestea au fost rupte de ape şi, mai mult decât atât, au 

devenit parte a teritoriului ucrainean, ca urmare a faptului că râul şi-a modificat albia.  

Rapoartele realizate de Sistemul de Gospodărire al Apelor împreună cu Inspectoratul în Construcţii şi Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă, realizat în urmă cu patru ani arată că eroziunile active de pe malul drept al râului Prut conduc la pierderea 

continuă a unor suprafețe importante de teren din teritoriul ţării, fiind necesare lucrări de consolidare pentru stabilizarea albiei 

şi protecția malului drept. Estimarea costurilor este de aproximativ 20 de milioane de lei pentru aceste lucrări.  

Având în vedere că datele privind eroziunea malului drept al Prutului sunt cuprinse şi într-un raport întocmit de Administraţia 

Bazinală de Apă Prut-Bârlad, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani, vă rog să-mi comunicați stadiul lucrărilor și 

termenele la care se vor realiza aceste intervenții pentru a opri eroziunea pământului, care în câțiva ani va pune în pericol 

casele oamenilor.  

De asemenea, vă rog să-mi transmiteți dacă au fost bugetate lucrări pentru acest an și pentru anul următor pentru realizarea 

acestor investiții și care sunt valorile aprobate.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
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Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Programul „Casa verde fotovoltaice” 

 

Stimate domnule ministru, 

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii 

necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională („Casa verde fotovoltaice”), are potențialul de a fi un real 

ajutor consumatorilor români de energie, în special în contextul actual al creșterii prețurilor în sectorul vizat.   

În acest context, coroborat cu activitățile implicate de exercitarea atribuțiilor aferente mandatului de deputat, mi-a fost adus la 

cunoștință faptul că mulți dintre potențialii beneficiari care au accesat programul îndeplinind criteriile de eligibilitate, încă nu 

au primit finanțarea.  

De aceea, domnule ministru, vă întreb:  

• Care sunt sincopele atașate desfăşurării etapelor acestui program, cu precădere motivele pentru întârzierea finanțărilor? • 

Când preconizați că vor fi efectuate plățile aferente acestui program pentru cei înscriși în sesiunea de finanțare 2021?  

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei întrebări.  

Solicit răspuns în scris.  

  

Deputat 

Romeo-Daniel Lungu 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Stații gratuite de reîncărcare pentru proprietarii de mașini electrice 

 

Stimate domnule ministru,  

Așa cum știți, prețul mașinilor electrice noi este unul mare sau foarte mare pentru majoritatea covârșitoare a românilor. Ele 

pornesc de la aproximativ 30.000 de euro și pot depăși cu ușurință chiar și 100.000 de euro. Cei care achiziționează astfel de 

mașini primesc din partea statului român vouchere prin care prețul este subvenționat din bani publici. Mai mult, proprietarii 

acestor mașini sunt scutiți de anumite taxe și impozite. Ei beneficiază de multe alte avantaje, precum stații rapide de 

reîncărcare, uneori gratis. Toate acestea sunt suportate din bugetul comun, al tuturor românilor, și al celor care își permit aceste 

mașini, dar mai ales din al celor care, din nefericire, nici măcar nu pot visa la ele, oricât de mult și-ar dori să protejeze mai bine 

mediul înconjurător! Și totuși, din banii lor sunt subvenționate gratuitățile de care beneficiază românii mai bogați sau chiar 

foarte bogați!  

În acest context, am aflat cu surprindere și dezamăgire despre o obligativitate impusă recent de către ministerul pe care îl 

conduceți față de beneficiarii Programului ”Electric-Up”. Este vorba despre obligativitatea ca vreme de șase ani aceștia să 

ofere acces și curent gratuit mașinilor electrice care vin la stațiile de alimentare pe care le vor cumpăra folosind sumele primite 

în cadrul programului.  

Vă rog, domnule ministru, să îmi comunicați, ca principiu general, cum se susține moral și financiar, subvenționarea românilor 

cu situații financiare bune de către cei, mulți, care nu au aceleași posibilități materiale și, de asemenea, ce argumente au stat la 

baza introducerii unei obligativități noi, despre care beneficiarii Programului ”Electric-Up” nu au fost informați decât odată cu 

semnarea contractelor de finanțare.  Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Ioan Mang 

*** 
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Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Dezvoltarea surselor de energie locală (LES) 

 

Domnule ministru,  

Identificarea surselor de energie locală (LES) și exploatarea acestora în fiecare regiune a țării ne vor permite să beneficiem de 

o serie de avantaje ce rezultă din acest proces, respectiv să reducem costurile cu transportul energiei, să decongestionăm 

anumite zone, să folosim formele și tehnologia inovatoare acolo unde nu avem alternative fezabile și să ne atingem și țintele 

naționale asumate în fața Uniunii Europene privind reducerea poluării.  În centrul țării și în regiunile unde există resurse de 

gaze naturale nu se poate vorbi în plus decât de eficientizarea măsurilor de captare a CO2 și de stocarea zăcămintelor depletate 

cu scopul atingerii nivelului Zero Net CO2 în 2050.   

În zonele de Vest și de Nord, se pot utiliza mai intens resursele geotermale, în timp ce în regiunile de deal și de munte, este 

nevoie de politici publice naționale și locale necesare exploatării și dezvoltării tehnologiei pentru întrebuințarea biomasei, 

biogazului și a deșeurilor.   

Cât privește zona de Est, se pot dezvolta resurse noi de energie prin folosirea pompelor de căldură și a deșeurilor, investiții 

costisitoare, dar care conduc la costuri reduse de operare.   

Zonele de Sud și de Sud-Est se vor putea baza pe dezvoltarea rețelelor noi de distribuție pe hidrogen sau amestec hidrogen-

gaze naturale, hidrogen ce se poate produce din excedentul de energie regenerabilă obținută în Dobrogea.   

Marile aglomerații urbane ar putea avea posibilitatea să producă energie termică și electrică grație unor module mici nucleare, 

SMR.  

Luând în considerare contextul din ce în ce mai complicat privind importurile de energie, triplarea taxelor pe dioxidul de 

carbon în următorii 30 de ani, taxonomia activităților economice, vă rog să-mi precizați care este strategia Ministerului 

Energiei de implementare a Local Energy Using (LES) și când ar putea aceasta să devină o realitate pentru fiecare zonă a țării.   

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Extinderea măsurilor de sprijin și la nivelul procesatorilor pe modelul producătorilor agricoli și alte măsuri pentru 

comercializarea produselor agro-alimentare în țară în limita necesarului intern de consum 

 

Stimate domnule ministru,  

 

În contextul agresiunii militare din Ucraina și ca urmare a sancțiunilor economice impuse Federației Ruse au apărut mai multe 

probleme în lanțurile de aprovizionare cu anumite produse agro-alimentare, în principal la uleiul de floarea soarelui și la 

cereale, furnizate în cantități semnificative de cele două state aflate în conflict.  

Din fericire, așa cum ați precizat în mai multe rânduri, România se află într-o situație mult mai bună decât multe dintre statele 

membre ale Uniunii Europene, având o capacitate de producție la aceste produse mai mult decât dublă față de necesarul 

consumului intern. Avem așadar capacitatea de a ne asigura consumul pentru cetățenii români, iar surplusul putem să-l 

valorificăm la export, de preferat sub forma unor produse alimentare finite cu o valoare adăugată superioară.  

Există însă și un alt efect negativ, rezultat din competiția dintre statele deficitare la aceste produse. Iar acest efect care ar putea 

afecta și piața din România. În condițiile, în care, de exemplu, prețul la raft la uleiul de floarea soarelui a ajuns la 6 euro/litru în 

Germania, iar în România, după toate majorările semnificative, acest preț este în jur de 2 euro/litru, va exista, de bună seamă 

tentația producătorilor interni de a comercializa aceste produse acolo unde pot obține un profit mai avantajos. Acest fenomen 

poate pune presiune pe de o parte pe prețurile interne la aceste produse, dar și în privința asigurării cantităților pentru necesarul 

intern, din moment ce producătorii din țara noastră vor fi tentați să-și vândă produsele în statele UE unde pot obține prețuri 

mai mari, fără a fi afectați de taxe vamale.   
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În privința producției agricole, merită salutată aici măsura propusă de Ministerul Agriculturii de a se oferi producătorilor 

români o primă de 10% din producția agricolă livrată către fabricile de alimente din România. În mod evident, o astfel de 

măsură va stimula fermierii români să își vând producția (materia primă) în interior, către producătorii din România. Acest 

lucru însă nu va avea niciun efect asupra producătorilor unor produse alimentare procesate, finite de a-și vine producția către 

statele care sunt deficitare și care, din disperare de cauză, sunt dispuse să ofere mai mult decât prețurile aplicabile și 

suportabile pe piața din România.   

În acest sens vă adresez următoarele întrebări:  

1. Aveți în vedere aplicarea modelului primei de 10% pentru producătorii agricoli și la nivelul procesatorilor, astfel încât 

aceștia să fie mai interesați să vândă produse pe piața internă, decât să le ofere la export, cel puțin în limita necesarului intern 

de consum?  

2. Ce alte măsuri considerați că ar putea lua Ministerul Agriculturii pentru a preveni riscurile semnalate mai sus?  

Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 

 

Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 

Atac cibernetic asupra aeroportului din Suceava 

 

Domnule ministru,  

Săptămâna trecută aeroportul din Suceava a fost vizat de un atac cibernetic, la fel ca multe alte aeroporturi din România. 

Atacul a fost realizat de către gruparea de hackeri ruși, Killnet, care au reușit să atace siteurile administrației centrale și ale 

principalelor partide politice din țară.   

Atacul de săptămâna trecută nu a generat pierderi de date, dar a reușit pentru câteva ore să blocheze buna funcționare a 

siteului. Deși situația nu a creat mari probleme în ceea ce privește modul de funcționare a aeroportului, trebuie să ținem cont că 

aceste atacuri cibernetice pot afecta, în timp, infrastructura critică a țării noastre: de la alimentarea cu energie electrică, apă, 

transport public până la principalele bănci care activează pe piața românească. Nu îmi doresc să văd că următorul atac 

cibernetic va bloca întreaga activitate a aeroportului din Suceava, care în prezent este considerat al cincelea aeroport, ca 

importanță, la nivel național.      

Realizarea acestor atacuri cibernetice asupra României, coincide cu perioada în care Rusia a schimbat strategia de ocupare a 

Ucrainei, prin renunțarea la frontul de nord și concentrarea pe cel din sud. Atacul vine la o săptămână după incidentele de la 

Tiraspol, pe teritoriul Republicii Moldova și încearcă să fie un mod de atac al Rusiei la adresa țărilor membre NATO. Până la 

acest atac, Rusia a comentat de două ori România în legătură cu ajutorul acordat Ucrainei: prin faptul că își pune la dispoziție 

aeroporturile pentru a oferi sprijin aviației civile ucrainiene.   

Comentariile Rusiei nu trebuie să fie privite ca o amenințare majoră la securitatea României, însă trebuie să remarcăm că 

acesta este primul atac la adresa țării noastre de la începutul războiului din Ucraina și, deși suntem o țară membră NATO și 

UE, trebuie să luăm măsurile necesare astfel încât un nou atac cibernetic să nu mai fie posibil. Cred că investițiile care 

urmează să fie realizate prin intermediul PNRR vor ajuta țara noastră să-și întărească securitatea cibernetică și astfel să oferim 

cetățenilor siguranța datelor personale și a tranzacțiilor economice pe care doresc să le realizeze.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru prevenirea 

unor noi atacuri cibernetice la adresa aeroporturilor din România?    

Solicit răspuns scris.   

Deputat 

Vlad Popescu-Piedone 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

 

Numărul părinților care au beneficiat de prevederile Legii nr.19/2020 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.147/2020 

 

Stimate domnule ministru,   

Atât pe perioada stării de urgență, cât și pe perioada stării de alertă, pentru a răspunde problematicii concrete apărute cu privire 

la supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, au fost aduse o serie de modificări și 

completări cadrului legislativ aplicabil. Astfel, cadrul legal care reglementează posibilitatea părinților de a solicita zile libere 

plătite în contextul cauzat de pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 a fost conturat pe baza câtorva acte normative.  

Primul dintre aceste acte normative a fost Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea 

copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor în situația 

închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, prin excepție, părinții 

au putut beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada suspendării cursurilor școlare, nu doar pe 

perioada stării de urgență, ci și în perioada următoare încetării acesteia , până la finalizarea cursurilor școlare aferente 

semestrului al II-lea.   

Legea nr. 19/2020 a fost urmată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 

părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa 

efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie anteprescolară, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.  

Domnule ministru, apreciind activitatea dumneavoastră în domeniu, vă rog să-mi comunicați care este numărul părinților care 

au beneficiat până în prezent de prevederile Legii nr. 19/2020 și ale celorlalte actelor normative în domeniu, atât la nivel 

național cât și defalcat pe fiecare județ.  

Vă rog să-mi comunicați răspunsul în scris.  

Deputat 

Ana-Loredana Predescu 

*** 

 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Referitor la Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale nr.155/2010 

 

Stimate domnule ministru,  

 

În Parlamentul României, au fost iniţiate mai multe propuneri legislative ce au vizat diferite modificări ale Legii nr. 155/2010 

privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale. Prin acestea se cerea, în general, extinderea competenţei materiale astfel 

încât poliţistul local să poată aplica sancţiuni contravenţionale sau să constate fapte de natură infracţională. Nu în ultimul rând 

sunt solicitate de asemenea şi drepturi similare cu cele ale poliţiştilor sau cadrelor militare. Dar nu am văzut nicio referire 

concretă la provenienţa poliţiştilor, care este un factor foarte important în selecţia şi pregătirea acestora.  

Un exemplu elocvent în acest sens este şi Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale 

nr.155/2010 (Plx 303/2021).  

Propunerea legislativă urmăreşte să extindă competenţa poliţiei locale, în sensul în care poliţiştii locali vor putea să constate şi 

aplice contravenţii pentru necomunicarea de către proprietarul unui autovehicul la solicitarea poliţiei locale a identităţii 

persoanei care i-a încredinţat autovehiculul pentru a fi condus, respectiv pentru refuzul participantului la traficul rutier de a 

înmâna poliţistului local documente de identitate, permis de conducere sau alte documente.   

Ca să nu comit o eroare, am verificat începând din 2010 toate iniţiativele legislative care propun modificări ale Legii poliţiei 

locale nr.155/2010 şi în niciuna dintre acestea nu am găsit vreo referire la provenienţa sau pregătirea poliţiştilor locali.  

De aceea vă rog să îmi expuneţi care este punctul Dumneavoastră de vedere referitor la condiţia şcolarizării celor care doresc 

să se angajeze ca poliţişti locali, devenind astfel funcţionari publici? Cum vedeţi Dumneavoastră organizarea şi derularea 
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acestui proces de pregătire profesională pentru a putea elimina carenţele din activitatea poliţiştilor locali, care sunt deja 

evidente şi le putem vedea cu toţii?  

Solicit răspuns în scris. 

Deputat 

Viorel Salan 

*** 

 

Adresată domnului Nicu Marcu, președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară 

 

Ce măsuri și programe aveți în vedere pentru creșterea voluntară a asigurărilor de locuințe, obligatorii și facultative în 

această perioadă de criză? 

 

Stimate domnule președinte,  

În urma consultării statisticilor privind piața asigurărilor de locuințe, am constatat că în România sunt în vigoare circa 3,3 

milioane de polițe de asigurare a locuinței și numai 1,54 milioane dintre acestea sunt contracte care asigură locuințele 

românilor la valoarea reală, de piață, printr-o asigurare facultativă de locuință, iar 1,75 de milioane de polițe sunt cele 

obligatorii de tip PAD. Astfel, 75% dintre locuințele asigurate printr-o asigurare obligatorie sunt situate în mediul urban, iar 

25% în mediul rural. Iar, în funcție de tipul locuinței circa 95% sunt de tip A și în jur de 5% de tip B.  

Cu toate că pentru foarte mulți cetățeni, propria locuință este cel mai de preț bun material, acestea rămân vulnerabile în fața 

probabilității producerii unor riscuri sau calamități altfel asigurabile. În acest sens, vă rog să-mi comunicați ce măsuri și 

programe aveți în vedere pentru creșterea voluntară a asigurărilor de locuințe, obligatorii și facultative, mai ales că în actualul 

context socio-economic, cetățenii își folosesc cea mai mare din venituri pentru a-și plăti utilitățile și a-și achiziționa produse 

agroalimentare, fără să mai fie interesați de alte tipuri de cheltuieli.   

În opinia mea, se impune mai degrabă o campanie permanentă de conștientizare și creștere a percepției asupra riscurilor pe 

care le implică lipsa asigurării unei locuințe în colaborare cu autoritățile locale, decât sancționarea proprietarilor, fie persoane 

fizice, fie juridice din cauza neîndeplinirii obligației de asigurare a locuințelor împotriva dezastrelor naturale.    

Solicit răspuns în scris, în termenul legal de 15 zile.  

  

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Productia și exportul de miere al României 

Stimate domnule ministru,  

Avand în vedere faptul că în curând vom celebra Ziua Albinei care se sarbatoreste an de an pe data de 20 de mai, ținând cont 

de faptul că „Dacă albinele ar dispărea, omenirea va mai supraviețui 4 ani, cel mult (Albert Einstein), putem spune că  albinele 

sunt cele mai importante ființe vii de pe planetă.  

Din pacate, tara noastra nu se afla printre statele principale din cadrul U.E. in ceea ce priveste exportul de miere 

intracomunitar, aflandu-se chiar in situatia in care productia interna s-a dovedit insuficienta, importand miere in valoare de 

aproximativ 10 milioane de euro.   

Stimate domnule Ministru,  

Suntem o tara pentru care apicultura reprezinta nu doar o traditie si o buna posibilitate de contributie valoroasa la bugetul 

statului si, prin urmare, la cresterea nivelului de trai si incurajarea acestui sector lucrativ, ci si un potential insuficient 

valorificat si subestimat.  

În acest sens, consider necesara o abordare mai atenta si mai laborioasa asupra acestui subiect, motiv pentru care va rog sa imi 

comunicati urmatoarele:  

1. Date statistice cu privire la apicultura romanească, in ceea ce priveste numarul celor implicati in acest sector, fie in regim 

public, fie in regim privat, numarul de stupi, cantitatea si calitatea mierii produse in ultimii 5 ani, precum si judetele si 

localitatile unde apicultura reprezinta o activitate principala.  
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2. Care este cotajul calitatii mierii produse in Romania si ce masuri s-au aplicat si urmeaza sa se aplice pentru valorificarea si 

potentarea acestui atuu pe piata concurentiala europeana si internationala?  

3. Ce masuri ati aplicat si urmeaza sa aplicati pentru stimularea productiei autohtone de miere si de promovare a exportului de 

miere romaneasca?  

4. Care este, in prezent, situatia privitoare la logistica, cai de transport, utilaje specifice, tehnologia de prelucrare si strategia de 

marketing privitoare la sectorul apicol romanesc si cum intentionati sa le sustineti si sa le stimulati pentru viitorul apropiat si 

mediu?  

5. Care sunt principalele probleme ale sectorului apicol pe care le-ati identificat si cum intentionati sa va raportati la ele in 

vederea surmontarii?  

Solicit răspuns scris.  

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Stadiul strategiei privind educația pentru sănătate și nutriție 

 

Stimate domnule  ministru,  

Potrivit prevederilor din  Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată prin Legea nr. 38/2019, la articolul 65, după 

alineatul (6) s-a introdus un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:  

"(61) Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Ministerul Sănătății elaborează o strategie privind educația pentru 

sănătate și nutriție până la data de 31 decembrie 2019. Strategia va fi transpusă în planurile-cadru de învățământ începând cu 

anul școlar 2020-2021."  

Avand in vedere cele de mai sus, va rog, stimate domnule ministru, sa imi comunicati stadiul strategiei privind educația pentru 

sănătate și nutriție având in vedere ca au trecut aproape 3 ani si ea nu este adoptată de către guvern si nici  publicata in 

Monitorul Oficial.  

Deputat 

Vasilică Toma 

 


