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A. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură  

legislativă la Camera Deputaților 

Sesiunea februarie – iunie 2022 
(Situaţia cuprinde datele la 20 mai 2022) 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

Totalul iniţiativelor legislative      1758 

din care:  

– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 289 

1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 224 

      262 

– votate  

 

 

 

d 

 

     260     

             din care: - înaintate la Senat        24 

                            - în procedura de promulgare   46 

                            - promulgate* 110 

                            - respinse definitiv   80 

                            - în mediere           1 

                            - în divergenţă           1 

2) Se află în proces legislativ 1493 

a) pe ordinea de zi 408 

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 9 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 10 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 10 

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

 

 Cele 260 de iniţiative legislative votate privesc: 

                    103 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

                             din care: 

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

                                11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

                                23 de proiecte de legi 

                     157 de propuneri legislative 

                             din careern:n care 

     0  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                

* În anul 2022 au fost promulgate 140 de legi, dintre care 30 din inițiativele legislative adoptate în anul 2021. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 16 – 2022   
Săptămâna 16 - 20 mai 2022  

 

 

3 

 

 

B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  

pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

Şedinţa din zilele de luni, 16 și miercuri, 18 mai 2022 

 

 

 

        

 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 25  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         5                              

7         

   - votate 7 

                      - la Senat                              2 

                      - la promulgare   5 

 

 

 

 

Cele 7 iniţiative legislative votate privesc: 

Nnn  4 proiecte de legi inițiate de Guvern, din care: 

                    3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 

                    1 proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 

Nnnn3 propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de lege adoptate de Camera Deputaţilor 

în ședința din 18 mai 2022  
 

 

 

 
I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:  

  

1.  PL-x 418/2021 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2021 privind 

instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și 

pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind 

realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la 

Programul național de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative  

 

2.  PL-x 156/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2020 privind 

modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea COVID–19  

 

3.  PL-x 485/2021 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind 

măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor 

infectate cu HIV sau bolnave de SIDA                       

 

4.  PL-x 42/2022 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 privind 

stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României 

prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 

redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență                   

 

5.  PL-x 262/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri 

necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere  de către titularii de acorduri petroliere 

referitoare la perimetre petroliere offshore  

 

 II. Proiecte de lege respinse de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată și care 

se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

 Pl-x 92/2022 – Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ                         
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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 20 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, 63 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: 

 

 

    

4 

1 

3 

1 

Camera 

Deputaţilor:  
29 0 

- pe ordinea de zi a 

plenului: 

- la comisiile permanente: 

- înregistrate la BP : 

1 

18 

0 

- transmise la Senat: 

- respinse definitiv: 

- în curs de promulgare: 

- legi promulgate: 

0 

0 

1 

9 

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: 63 0  

 

44 

 
 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 



6 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               ANEXĂ 

 

 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 

pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
(situaţie la data de 23 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 

 

L 

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 

2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în 

S -  Adoptat pe 

21.03.2022 

CD -  OZ Plen 

Raport depus 

pe 12.05.2022 

(208/R/2022) 
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Nr. 

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

101/2022 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

ceea ce priveşte stabilirea metodelor de evaluare a efectelor 

dăunătoare ale zgomotului ambiental. 

MED 

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 
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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 

279/2022 

 

L 

201/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind documentele de 

şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi 

membrilor de familie ai acestora, precum şi în 

domeniul străinilor. 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative privind 

documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii 

Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în 

domeniul străinilor.  

S -  Adoptat pe 

16.05.2022 

CD -  ADMIN, 

APĂR și JUR 

pt. raport comun 

TDR: 

09.06.2022 

 



 

11 

Nr. 

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

19 

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 

20 

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 

21 
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 

22 

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

          

Nr. 

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

1 

Plx 

430/2021 

 

L 

533/2021 

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 

429/2021 

 

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 

131/2021 

 

L 

194/2021 

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 -  Adoptată pe 

26.05.2021 
S   -  Adoptată pe 

16.05.2022 

 

4 

PLx 

132/2021 

 

L 

195/2021 

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 -  Adoptată pe 

26.05.2021 

S  - Adoptată pe 

16.05.2022 
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Nr. 

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

5 

PLx 

600/2021 

 

L 

410/2021 

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 

183/2022 

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 suplimentar 

 

 

7 

PLx 

387/2020 

 

L 

359/2020 

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 

8 

PLx 

428/2021 

 

L 

532/2021 

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 

neconstituționali

tate din data de 

04.05.2022 

autor - Avocatul 

Poporului 

9 

PLx 

108/2021 

 

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 



 

14 

Nr. 

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

10 

PLx 

565/2021 

 

L 

412/2021 

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 

11 

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 

12 

PLx 

178/2021 

 

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 



 

15 

Nr. 

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

13 

PLx 

594/2020 

 

L 

490/2020 

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 

14 

PLx  

130/2022 

 

L 

113/2022 

 

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 

15 

Plx 

124/2022 

 

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 

16 

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 



 

16 

Nr. 

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

17 

PLx 

505/2021 

 

L 

315/2021 

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 

18 

PLx 

334/2021 

 

L 

190/2021 

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 

19 

PLx 

131/2022 

 

L 

541/2021 

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 

Legea 

nr.140/2022 
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IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    

                                        

Nr. 

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

1 

PLx 

524/2011 

 

L 

616/2011 

 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de executie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2010.  

(poz. I-c-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 

 



 

20 

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 

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 
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Nr. 

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

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 

 

 

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 

 

 



 

22 

Nr. 

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

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 

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 

 

 



 

23 

 

LEGENDA 

Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 

2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                                                                 

3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 

4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 

5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            

6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 

7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 

8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 

9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 

10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 

11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 

12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 

13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 

14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

15. Comisia pentru politică externă 

APAR 

POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 

17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 

18. Comisia pentru afaceri europene 

19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

20. Comisia pentru constituționalitate 

21. Comisia pentru știință și tehnologie 

22. Comisia pentru tineret și sport 

 

CAE 

CROMANII 

CONST 

ȘT 

TIN 

 

Alte abrevieri: 

S - Senat 

CD - Camera Deputaţilor 

TDR - Termen depunere raport 

TAC - Termen aprobare tacită 

SG - Secretar General 

OZ  -  Ordinea zilei 

BP - Biroul permanent 

R - Raport 

Rs - Raport suplimentar 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
( la data de 20 mai 2022 ) 

 

 

I.  În perioada   12 – 16 mai 2022  

 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 20 rapoarte,  din care                      3 rapoarte 

suplimentare. 

 

      Comisiile permanente au depus  78 avize. 

 

Cele 20 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare                                 15    

 rapoarte de respingere                                5 

 

 

  

 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 

             

 Ordonanțe de urgență ale Guvernului                                  8 

 Ordonanțe ale Guvernului                                                    3 

 Proiecte de legi și propuneri legislative                               9                                          

                         

 

 

 Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 

La comisii se află în prezent 1070 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  132 pentru raport suplimentar. 

      La comisii se află  19 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  980  de rapoarte, din care: 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 
619 226 

 rapoarte suplimentare 
73 25 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 8 

TOTAL 721 259 
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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 16 – 19 mai  2022 

 

 

             I. Comisia economică 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 173/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.21/2022 privind 

instituirea cadrului legal pentru 

acordarea unui ajutor de stat 

pentru restructurarea Societăţii 

„Complexul Energetic Oltenia”-

S.A. – raport comun cu 

Comisia pentru buget și 

Comisia pentru industrii 

Aprobarea acordării unui ajutor de restructurare în 

favoarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” 

- S.A., astfel cum acesta a fost autorizat prin 

Decizia Comisiei Europene nr.C(2022)553 final 

din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA 59974-

2021/C (ex.2020/N, ex.2020//PN). Prin proiect se 

autorizează Ministerul Finanţelor să garanteze, pe 

o perioadă de 9 ani, în numele şi contul statului, la 

solicitarea Complexului Energetic Oltenia, unul 

sau mai multe împrumuturi contractate de 

beneficiar în limita sumei de 195,8 milioane euro, 

cu titlu de ajutor de stat. Garanţia de stat va 

acoperi, în procent de 100% valoarea 

împrumutului. Perioada de 9 ani cuprinde, atât 

perioada de acordare a împrumutului cu garanţia 

de stat, cât şi perioada de rambursare, conform 

cash flow-ului, anexă a Planului de restructurare. 

Totodată, prin actul normativ se aprobă 

participarea statului prin Ministerul Energiei la 

majorarea capitalului social al Complexului 

Energetic Oltenia prin aportul în numerar, cu suma 

de 180 milioane euro, iar acţiunile emise de 

Societate în schimbul aportului în numerar la 

majorarea capitalului social, revin statului roman 

şi sunt administrate de Ministerul Energiei care 

exercită calitatea de acţionar în numele statului. 

Astfel, în ceea ce priveşte ajutorul de stat de 

Guvern 10.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(183/R din 17.05.22) 
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             II. Comisia pentru buget 

restructurare, acordat conform actului normativ 

supus aprobării, acesta asigură continuarea 

activităţii companiei şi restabilirea viabilităţii pe 

termen lung până la sfârşitul planului de 

restructurare, având ca obiectiv evitarea 

falimentului Complexului Energetic Oltenia şi 

păstrarea unui număr semnificativ de locuri de 

muncă. În consecinţă, proiectul vizează, în 

principal modalitatea de instituire a garanţiilor în 

favoarea statului pentru garanţia de stat aferentă 

împrumutului în valoare de 195,8 milioane euro, 

condiţiile de rambursare a împrumutului, modul de 

calcul al dobânzilor, a sancţiunilor pentru neplata 

la termen a ratelor scadente, precum şi 

posibilitatea de restituire a eventualelor sume 

rămase neutilizate din împrumut, condiţiile de 

rambursare a ratelor de capital, plata dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri aferente 

împrumuturilor garantate de stat 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 590/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.226 din 30 

decembrie 2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea 

unor termene, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

nr.1332 din 31 decembrie 2020 

– raport comun cu Comisia 

pentru muncă 

Completarea art.XIV din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.226/2020, în sensul introducerii 

unui nou alineat prin care livrările de măşti faciale 

de protecţie tip NK95/FFP2 să fie scutite de 

aplicarea T.V.A. 

25 

parlam. 

9.03.22 

10.05.22 

Raport de respingere 

(176/R din 17.05.22) 
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2 PLx 385/2020 

Proiect de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.89/2020 

privind modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul 

de susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor 

în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-

19 – raport comun cu Comisia 

pentru turism 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017. Intervenţiile legislative vizează 

extinderea sferei beneficiarilor eligibili prin 

includerea şi a altor categorii, cum ar fi societăţile 

cooperative, organizaţiile non-guvernamentale, 

asociaţiile şi fundaţiile, renunţarea la cerinţa de 

instituire a ipotecii legale asupra universalităţii de 

bunuri mobile şi imobile aparţinând debitorului, ca 

parte integrantă din structura de garanţii a 

creditelor garantate în cadrul programului, precum 

şi a ipotecii imobiliare şi/sau mobiliare constituită 

de beneficiari şi/sau de terţi garanţi 

Guvern 
15.06.21 

20.04.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(182/R din 17.05.22) 

3 PLx 173/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.21/2022 

privind instituirea cadrului legal 

pentru acordarea unui ajutor de 

stat pentru restructurarea 

Societăţii „Complexul Energetic 

Oltenia”-S.A. – raport comun 

cu Comisia economică și 

Comisia pentru industrii 

Aprobarea acordării unui ajutor de restructurare în 

favoarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” 

- S.A., astfel cum acesta a fost autorizat prin 

Decizia Comisiei Europene nr.C(2022)553 final 

din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA 59974-

2021/C (ex.2020/N, ex.2020//PN). Prin proiect se 

autorizează Ministerul Finanţelor să garanteze, pe 

o perioadă de 9 ani, în numele şi contul statului, la 

solicitarea Complexului Energetic Oltenia, unul 

sau mai multe împrumuturi contractate de 

beneficiar în limita sumei de 195,8 milioane euro, 

cu titlu de ajutor de stat. Garanţia de stat va 

acoperi, în procent de 100% valoarea 

împrumutului. Perioada de 9 ani cuprinde, atât 

perioada de acordare a împrumutului cu garanţia 

de stat, cât şi perioada de rambursare, conform 

cash flow-ului, anexă a Planului de restructurare. 

Totodată, prin actul normativ se aprobă 

participarea statului prin Ministerul Energiei la 

majorarea capitalului social al Complexului 

Energetic Oltenia prin aportul în numerar, cu suma 

de 180 milioane euro, iar acţiunile emise de 

Societate în schimbul aportului în numerar la 

majorarea capitalului social, revin statului roman 

şi sunt administrate de Ministerul Energiei care 

Guvern 10.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(183/R din 17.05.22) 
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exercită calitatea de acţionar în numele statului. 

Astfel, în ceea ce priveşte ajutorul de stat de 

restructurare, acordat conform actului normativ 

supus aprobării, acesta asigură continuarea 

activităţii companiei şi restabilirea viabilităţii pe 

termen lung până la sfârşitul planului de 

restructurare, având ca obiectiv evitarea 

falimentului Complexului Energetic Oltenia şi 

păstrarea unui număr semnificativ de locuri de 

muncă. În consecinţă, proiectul vizează, în 

principal modalitatea de instituire a garanţiilor în 

favoarea statului pentru garanţia de stat aferentă 

împrumutului în valoare de 195,8 milioane euro, 

condiţiile de rambursare a împrumutului, modul de 

calcul al dobânzilor, a sancţiunilor pentru neplata 

la termen a ratelor scadente, precum şi 

posibilitatea de restituire a eventualelor sume 

rămase neutilizate din împrumut, condiţiile de 

rambursare a ratelor de capital, plata dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri aferente 

împrumuturilor garantate de stat 

4 PLx 262/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.256/2018 privind unele 

măsuri necesare pentru 

implementarea operaţiunilor 

petroliere de către titularii de 

acorduri petroliere referitoare la 

perimetre petroliere offshore – 

raport comun cu Comisia 

pentru industrii 

Modificarea şi completarea Legii nr.256/2018. 

Potrivit expunerii de motive, propunerea 

legislativă vizează adoptarea unui set de măsuri 

privind stabilitatea regimului fiscal şi de redevenţe 

petroliere, precum şi eliminarea impozitării 

suplimentare a veniturilor pentru preţurile de 

vânzare la care investitorii nu realizează 

supraprofituri (între 45,71 lei/MWh şi 85 

lei/MWh), cu menţinerea grilei de impozitare în 

urma practicării unor preţuri mai mari de 85 

lei/MWh. De asemenea, este propusă creşterea de 

la 30% la 40% a nivelului maxim pentru deducerea 

investiţiilor din segmentul upstream pentru 

determinarea impozitului suplimentar, eliminarea 

limitării deducerii investiţiilor pentru calculul 

impozitului pe profit, reglementarea regimului 

fiscal pentru perimetrele onshore de adâncime mai 

mari de 3000 m şi eliminarea utilizării preţului de 

referinţă în determinarea bazei de calcul a 

impozitului asupra veniturilor suplimentare 

5 parlam. 17.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(185/R din 17.05.22) 
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5 PLx 196/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.126/2018 privind 

pieţele de instrumente financiare 

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 

Guvern 17.05.22 
Raport de aprobare 

(188/R din 18.05.22) 

6 PLx 42/2022 

Proiect de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi financiar 

pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.155/2020 privind 

unele măsuri pentru elaborarea 

Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României 

pentru accesarea de fonduri 

externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă 

Aprobarea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene alocate României 

prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, pentru 

implementarea Planului Naţional de redresare şi 

rezilienţă, precum şi a mecanismului privind 

gestionarea financiară a acestor fonduri. Proiectul 

vizează instituirea cu celeritate a unui cadru legal 

coerent care să permită accesarea fondurilor 

europene din cadrul mecanismului în corelare 

directă cu obţinerea de rezultate şi implementarea 

reformelor şi a investiţiilor publice cu scopul de a 

avea un impact de durată asupra productivităţii şi a 

rezilienţei economice, sociale şi instituţionale 

Guvern 18.05.22 

Raport suplimentar de 

aprobare cu 

amendamente 

(175/RS din 18.05.22) 
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        III. Comisia pentru industrii 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 173/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.21/2022 privind 

instituirea cadrului legal pentru 

acordarea unui ajutor de stat 

pentru restructurarea Societăţii 

„Complexul Energetic Oltenia”-

S.A. – raport comun cu 

Comisia economică și Comisia 

pentru buget 

Aprobarea acordării unui ajutor de restructurare în 

favoarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” 

- S.A., astfel cum acesta a fost autorizat prin 

Decizia Comisiei Europene nr.C(2022)553 final 

din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA 59974-

2021/C (ex.2020/N, ex.2020//PN). Prin proiect se 

autorizează Ministerul Finanţelor să garanteze, pe 

o perioadă de 9 ani, în numele şi contul statului, la 

solicitarea Complexului Energetic Oltenia, unul 

sau mai multe împrumuturi contractate de 

beneficiar în limita sumei de 195,8 milioane euro, 

cu titlu de ajutor de stat. Garanţia de stat va 

acoperi, în procent de 100% valoarea 

împrumutului. Perioada de 9 ani cuprinde, atât 

perioada de acordare a împrumutului cu garanţia 

de stat, cât şi perioada de rambursare, conform 

cash flow-ului, anexă a Planului de restructurare. 

Totodată, prin actul normativ se aprobă 

participarea statului prin Ministerul Energiei la 

majorarea capitalului social al Complexului 

Energetic Oltenia prin aportul în numerar, cu suma 

de 180 milioane euro, iar acţiunile emise de 

Societate în schimbul aportului în numerar la 

majorarea capitalului social, revin statului roman 

şi sunt administrate de Ministerul Energiei care 

exercită calitatea de acţionar în numele statului. 

Astfel, în ceea ce priveşte ajutorul de stat de 

restructurare, acordat conform actului normativ 

supus aprobării, acesta asigură continuarea 

activităţii companiei şi restabilirea viabilităţii pe 

termen lung până la sfârşitul planului de 

restructurare, având ca obiectiv evitarea 

falimentului Complexului Energetic Oltenia şi 

păstrarea unui număr semnificativ de locuri de 

muncă. În consecinţă, proiectul vizează, în 

principal modalitatea de instituire a garanţiilor în 

Guvern 10.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(183/R din 17.05.22) 
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              IV. Comisia  pentru transporturi 

favoarea statului pentru garanţia de stat aferentă 

împrumutului în valoare de 195,8 milioane euro, 

condiţiile de rambursare a împrumutului, modul de 

calcul al dobânzilor, a sancţiunilor pentru neplata 

la termen a ratelor scadente, precum şi 

posibilitatea de restituire a eventualelor sume 

rămase neutilizate din împrumut, condiţiile de 

rambursare a ratelor de capital, plata dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri aferente 

împrumuturilor garantate de stat 

2 PLx 262/2022 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr.256/2018 privind unele măsuri 

necesare pentru implementarea 

operaţiunilor petroliere de către 

titularii de acorduri petroliere 

referitoare la perimetre petroliere 

offshore – raport comun cu 

Comisia pentru buget 

Modificarea şi completarea Legii nr.256/2018. 

Potrivit expunerii de motive, propunerea 

legislativă vizează adoptarea unui set de măsuri 

privind stabilitatea regimului fiscal şi de redevenţe 

petroliere, precum şi eliminarea impozitării 

suplimentare a veniturilor pentru preţurile de 

vânzare la care investitorii nu realizează 

supraprofituri (între 45,71 lei/MWh şi 85 

lei/MWh), cu menţinerea grilei de impozitare în 

urma practicării unor preţuri mai mari de 85 

lei/MWh. De asemenea, este propusă creşterea de 

la 30% la 40% a nivelului maxim pentru deducerea 

investiţiilor din segmentul upstream pentru 

determinarea impozitului suplimentar, eliminarea 

limitării deducerii investiţiilor pentru calculul 

impozitului pe profit, reglementarea regimului 

fiscal pentru perimetrele onshore de adâncime mai 

mari de 3000 m şi eliminarea utilizării preţului de 

referinţă în determinarea bazei de calcul a 

impozitului asupra veniturilor suplimentare 

5 parlam. 17.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(185/R din 17.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 220/2022 

Proiect de Lege privind 

modificarea anexei nr.11 la 

Ordonanţa Guvernului 

nr.64/1999 pentru aprobarea 

Programului strategic de 

dezvoltare a infrastructurii 

Modificarea anexei nr.11 la OG nr.64/1999. 

Potrivit expunerii de motive, se preconizează 

modificarea calendarului de implementare prin 

mutarea subetapei II.4. în cadrul Etapei a III-a a 

proiectului, respectiv cea a realizării lucrărilor, şi 

actualizarea calendarului de implementare a 

Guvern 17.05.20 
Raport de aprobare  

(184/R din 17.05.22) 
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              V. Comisia pentru agricultură 

 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 149/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar 

nr.18/1991- raport comun cu 

Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, în 

sensul exceptării de la scoaterea din circuitul 

agricol a terenurilor situate în extravilan pe care 

urmează a fi amplasate sere, solare şi răsadniţe. 

Potrivit expunerii de motive, intervenţiile 

preconizate sunt justificate de faptul că activităţile 

desfăşurate pe aceste terenuri sunt tot de natură 

agricolă, actuala reglementare descurajând 

iniţiativele de desfăşurare a activităţilor agricole 

în sere, solare şi răsadniţe 

15 parlam. 
4.05.22 

10.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(180/R din 17.05.22) 

 

               VI. Comisia pentru administrație 

 

              VII. Comisia pentru muncă 

aeroportuare la Aeroportul 

Internaţional Henri Coandă - 

Bucureşti 

Programului strategic prevăzut în anexa nr.11 la 

Ordonanţa Guvernului nr.64/1999 prin decalarea 

cu 6 ani a următoarei etape principale (Etapa a 

III-a) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 

1 

 
Plx 92/2022 

Propunere legislativă pentru 

completarea art.201 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrative – raport 

comun cu Comisia juridică 

Completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, în sensul limitării la trei 

a numărului de mandate ale aleşilor locali 

(primar, consilier local/judeţean şi preşedinte al 

consiliului judeţean. 

19 parlam. 
5.04.22 

10.05.22 

Raport de respingere 

(173/R din 16.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 Plx 590/2021 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.226 din 30 

decembrie 2020 privind unele 

Completarea art.XIV din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.226/2020, în sensul introducerii 

unui nou alineat prin care livrările de măşti 

faciale de protecţie tip NK95/FFP2 să fie scutite 

de aplicarea T.V.A. 

25 parlam. 
9.03.22 

10.05.22 

Raport de respingere 

(176/R din 17.05.22) 
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măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea 

unor termene, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

nr.1332 din 31 decembrie 2020 

– raport comun cu Comisia 

pentru buget 

2 PLx 504/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

art.16 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor 

Completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010, cu o nouă 

literă, lit.d), urmărindu-se ca beneficiarii 

dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor să poată obţine, fără sancţiunea 

suspendării plăţii acesteia, şi venituri din 

activităţi independente, din drepturi de 

proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, 

de silvicultură şi piscicultura definite la art.67, 

art.70 şi art. 103 din Legea nr.227/2015, 

indiferent de nivelul acestor venituri 

3 deputați 10.05.22 
Raport de respingere 

(177/R din 17.05.22) 

3 PLx 426/2020 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.97/2020 

pentru implementarea unor 

măsuri de simplificare 

administrativă în domeniul 

protecţiei sociale, precum şi 

pentru acordarea unor drepturi şi 

beneficii de asistenţă socială în 

domeniile de activitate în care 

se menţin restricţii 

Instituirea unor măsuri de simplificare 

administrativă în domeniul protecţiei sociale, 

precum şi reglementarea acordării unor drepturi 

şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de 

activitate în care se menţin restricţii 

Guvern 10.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(178/R din 17.05.22) 
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             VIII. Comisia sănătate 

4 PLx 37/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului 

nr.198/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă 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 

antepreşcolară, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.147/2020, în sensul acordării zilelor libere 

plătite, respectiv a majorării salariale şi în 

situaţia în care, prin ordinul ministrului educaţiei 

şi cercetării se decide suspendarea activităţilor 

care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, 

preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ 

şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-

line 

Guvern 10.05.22 
Raport de aprobare  

(179/R din 17.05.22) 

5 PLx 510/2017 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.391 alin.(3) din 

Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – 

raport comun cu Comisia 

pentru sănătate 

Modificarea art.391 din Legea nr.95/2006, în 

vederea aplicării uniforme a reglementărilor 

privind posibilitatea continuării activităţii până la 

70 de ani pentru unele categorii de medici 

44 parlam. 
4.05.22 

10.05.22 

Raport de respingere 

(186/R din 18.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 485/2021 

Proiect de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2021 pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii şi 

pentru modificarea unor acte 

Modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 

precum şi abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002. 

Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează, 

printre altele, stimularea organizării şi 

desfăşurării la nivelul unităţilor sanitare a 

activităţii de audit clinic, ca măsură de creştere a 

calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei 

Guvern 10.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(175/R din 16.05.22) 
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             IX. Comisia pentru învățământ 

normative în domeniul sănătăţii 

precum şi pentru abrogarea art.4 

din Legea nr.584/2002 privind 

măsurile de prevenire a 

răspândirii maladiei SIDA în 

România şi de protecţie a 

persoanelor infectate cu HIV 

sau bolnave de SIDA 

pacientului. De asemenea, intervenţiile au ca 

scop clarificarea atribuţiilor dintre structurile din 

cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de 

sănătate publică, înlăturarea conflictelor de 

interse, introducerea reglementărilor specifice 

referitoare Ia situaţiile în care pot fi transmise 

bunurile achiziţionate din sumele alocate pentru 

derularea programelor naţionale de sănătate, 

aflate în perioada de valabilitate, de la o unitate 

de specialitate la alta 

2 PLx 510/2017 

Proiect de Lege pentru 

modificarea art.391 alin.(3) din 

Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – 

raport comun cu Comisia 

pentru muncă 

Modificarea art.391 din Legea nr.95/2006, în 

vederea aplicării uniforme a reglementărilor 

privind posibilitatea continuării activităţii până la 

70 de ani pentru unele categorii de medici 

44 parlam. 
4.05.22 

10.05.22 

Raport de respingere 

(186/R din 18.05.22) 

3 PLx 479/2021 

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 

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 

Guvern 17.05.22 
Raport de aprobare 

(187/R din 18.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 
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             X. Comisia pentru cultură 

 

             XI. Comisia juridică 

1 Plx 149/2022 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale 

Completarea art.205 din Legea nr.1/2011, cu un 

nou alineat, alin.(51), în sensul alocării unui 

număr de 5 locuri bugetate absolvenţilor cu 

diplomă de bacalaureat orientaţi şcolar şi 

profesional pe sistemele cerinţelor educaţionale 

speciale - CES 

22 paarlam. 10.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(181/R din 17.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 529/2020 

Proiect de Lege pentru 

transparentizarea informaţiilor 

de interes public şi uşurarea 

accesului cetăţenilor prin 

modificarea şi completarea 

Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţii de 

interes public 

Completarea Legii nr.544/2001. Astfel, se 

preconizează instituirea unor noi obligaţii pentru 

autorităţile şi instituţiile publice, şi anume, 

obligaţia de a publica şi comunica toate 

informaţiile şi datele de interes public în format 

deschis şi prelucrabil automat, precum şi 

obligaţia de a întocmi şi actualiza un registru 

public electronic al solicitărilor înregistrate şi al 

răspunsurilor emise în baza Legii nr.544/2001, 

cu anonimizarea datelor cu caracter personal 

19 parlam. 11.05.22 

Raport suplimentar de 

aprobare cu 

amendamente 

(51/R din 16.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 Plx 92/2022 

Propunere legislativă pentru 

completarea art.201 din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrative – raport 

comun cu Comisia pentru 

administrație 

Completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, în sensul limitării la trei 

a numărului de mandate ale aleşilor locali 

(primar, consilier local/judeţean şi preşedinte al 

consiliului judeţean. 

19 parlam. 
5.04.22 

10.05.22 

Raport de respingere 

(173/R din 16.05.22) 

2 Plx 14/2022 

Propunere legislativă pentru 

modificarea art.215 alin.(1) şi 

completarea art.522 alin.(2) din 

Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale 

Legii nr.134/2010. Potrivit expunerii de motive, 

adoptarea unui astfel de act normativ va contribui 

41 parlam. 10.05.22 
Raport de aprobare 

(174/R din 16.05.22) 
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             XII. Comisia pentru turism 

Legea nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă 

la buna administrare a şedinţei de judecată, în 

sensul evitării aglomerării sălilor de judecată, 

prin obligativitatea stabilirii unor intervale orare 

orientative diferite pe grupe de cauze, respectiv 

fixarea cauzelor în care se administrează 

probaţiune extinsă în intervalele finale ale 

şedinţei de judecată 

3 PLx 149/2019 

Proiect de Lege pentru 

modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar 

nr.18/1991- raport comun cu 

Comisia pentru agricultură 

Modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, în 

sensul exceptării de la scoaterea din circuitul 

agricol a terenurilor situate în extravilan pe care 

urmează a fi amplasate sere, solare şi răsadniţe. 

Potrivit expunerii de motive, intervenţiile 

preconizate sunt justificate de faptul că 

activităţile desfăşurate pe aceste terenuri sunt tot 

de natură agricolă, actuala reglementare 

descurajând iniţiativele de desfăşurare a 

activităţilor agricole în sere, solare şi răsadniţe 

15 parlam. 
4.05.22 

10.05.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(180/R din 17.05.22) 

4 Plx 89/2022 

Propunere legislativă pentru 

abrogarea lit.ş) a art.99 din 

Legea nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi 

procurorilor 

Abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, normă 

potrivit căreia constituie abatere disciplinară 

nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale, 

ori a deciziilor pronunţate de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în 

interesul legii 

30 parlam. 17.05.22 
Raport de respingere 

(189/R din 18.05.22) 

5 Plx 499/2017 

Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr.370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui României 

Modificarea art.28 din Legea nr.370/2004, în 

sensul instituirii interdicţiei de a candida pentru 

funcţia supremă în stat pentru persoanele care la 

data depunerii candidaturii au suferit condamnări 

penale definitive 

40 paralam. 11.05.22 

Raport suplimentar de 

aprobare cu 

amendamente 

(58/R din 16.05.22) 

Nr. 

crt. 

Nr. iniţiativă 

legislativă 
Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 

Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 PLx 385/2020 

Proiect de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.89/2020 

privind modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017 privind Programul 

Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2017. Intervenţiile legislative vizează 

extinderea sferei beneficiarilor eligibili prin 

includerea şi a altor categorii, cum ar fi 

societăţile cooperative, organizaţiile non-

guvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile, 

Guvern 
15.06.21 

20.04.22 

Raport de aprobare cu 

amendamente 

(182/R din 17.05.22) 
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de susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru 

modificarea şi completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii IMM-urilor 

în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-

19 – raport comun cu Comisia 

pentru buget 

renunţarea la cerinţa de instituire a ipotecii legale 

asupra universalităţii de bunuri mobile şi imobile 

aparţinând debitorului, ca parte integrantă din 

structura de garanţii a creditelor garantate în 

cadrul programului, precum şi a ipotecii 

imobiliare şi/sau mobiliare constituită de 

beneficiari şi/sau de terţi garanţi 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  

ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Social Democrat 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

Declarație politică 

 

Stimate doamne, stimați domni deputați,  

Dragi colegi, 

  

Am citit astăzi o analiză economică asupra sistemului fiscal din România care mi-a atras atenția asupra unui aspect care a fost 

poate trecut prea ușor cu vederea de către clasa politică și de către decidenți în general.  

România practică un regim diferențiat de TVA pentru mai multe produse și sericii, cu scopul de a combate evaziunea fiscală și 

de a sprijini anumite sectoare esențiale. În timpul guvernării PSD, România a introdus TVA de 9% pentru produsele 

alimentare și consider că aceasta a fost o decizie foarte bună. Mai ales acum, când siguranța alimentară devine o problemă din 

ce în ce mai presantă pentru Europa și pentru întreaga lume, cred că un regim fiscal avantajos pentru acest sector de activitate 

este absolut necesar. Există fără îndoială un interes public pe deplin justificat: siguranța alimentară a României.  

În același timp însă, analiza economică pe care am văzut-o astăzi mi-a atras atenția asupra unor produse alimentare pentru care 

această cotă redusă de TVA își pierde cu totul justificarea din perspectiva interesului public. Ba mai mult, pare că se 

încurajează un consum alimentar care contravine interesului public.  

În România, potrivit datelor oficiale de la Organizația pentru Cooperare Dezvoltare Economică, OECD, unul din patru copii 

din România este supraponderal sau suferă de obezitate infantilă. Și suntem peste media Uniunii Europene. Iar mai grav e că 

cel mai mare procent al obezității infantile se înregistrează în rândul celor mai sărace familii. Asta reflectă un comportament de 

consum de alimente inadecvat.  

În aceste condiții mi-am pus întrebarea asupra căreia vă invit să reflectați și dumneavoastră. Care este interesul public pentru 

care România aplică o cotă redusă de TVA la produsele cu un conținut ridicat de zahăr și mă refer aici în special la băuturile 

carbogazoase care permit cea mai rapidă rată de absorbție în organism a conținutului caloric foarte ridicat. Ce câștigă statul și 

cetățenii din această măsură fiscală mai favorabilă acordată producătorilor și comercianților unor astfel de produse dăunătoare 

pentru sănătatea copiilor noștri? Nu am făcut o evaluare amănunțită pentru efectele pe termen lung asupra acestor copii 

supraponderali sau care suferă de obezitate infantilă. Dar probabil specialiștii ar putea calcula cu cât vor crește costurile 

sistemului public de sănătate pentru tratarea bolilor asociate cu obezitatea.  

Din punctul meu de vedere, aceste băuturi răcoritoare cu un conținut ridicat de zahăr sunt la fel de nocive precum alcoolul și 

fumatul. Imaginați-vă așadar cum ar putea justifica cineva o cotă redusă de TVA la alcool sau la țigări? Ei bine, la fel de 

absurdă pare o cotă redusă de TVA și pentru producătorii acestor băuturi nocive pentru sănătatea copiilor noștri.  

Am ridicat această problemă pentru a fi conștientizată la nivelul clasei politice. Poate ar trebui să dezbatem serios dacă nu se 

impune un regim fiscal distinct pentru astfel de produse. Nu merg acum până la ideea unei accize pe băuturile cu mult zahăr, 

cum se practică în Franța sau în alte state. Mă rezum în acest moment doar la reconsiderarea acordării de facilități fiscale 

pentru astfel de produse.  
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În fond, noi suntem cei care decid în numele poporului român. Iar atunci când vedem că există factor care pune în pericol 

sănătatea cetățenilor noștri, atunci trebuie să venim cu soluții bune pentru a îndrepta deficiențele. 

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

 

*** 

 

 

Războiul comercial al cerealelor nu va afecta România! Și nici criza alimentară! 

 

Stimați colegi, 

 

Conflictul armat dintre Federația Rusă și Ucraina, unii dintre principalii producători și furnizori de cereale pentru mai multe 

țări ale lumii, în special pentru statele sărace sau văduvite de posibilitatea dezvoltării culturilor agricole, generează o nouă 

formă hibridă de război, cel comercial al cerealelor. Așa-numitul ”Război al grâului”, purtat de Moscova, a constituit subiectul 

abordat de miniştrii de externe din grupul G7 al națiunilor industrializate. Discuțiile au avut loc în cadrul unei întâlniri 

desfășurate sâmbătă, în Germania, aproape de Marea Baltică. Miniştrii de externe din G7, care reunește Canada, Franța, 

Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii, au promis să 

consolideze izolarea economică şi politică a Rusiei, să continue să furnizeze arme Ucrainei şi să abordeze ceea ce ministrul 

german de externe a descris drept un ”război al grâului” purtat de Moscova. Dincolo de politicienii care oferă astfel de valențe 

acestui neajuns fundamental și care se tot extinde, și unii dintre observatorii acestui fenomen tot cu aceste cuvinte destul de 

tranșante îl denumesc și din cauza unor probleme, potențate cu acest prilej nefast, nu doar la nivelul aprovizionării, ci și al 

prelucrării materiilor prime și al defunctei facilități a transporturilor neîngrădite până în ziua de 24 februarie a acestuia an.  

La adăpost de astfel de amenințări, ca majoritatea românilor conștienți de belșugul oferit, anual, de agricultură, eu mă feresc de 

sintagma de ”război al grâului”, considerând-o strict o puternică undă de șoc, resimțită gradual și diferit de anumite țări, 

indiferent de poziționarea lor pe harta lumii. În sprijinul afirmațiilor mele, vă voi menționa că, în 2020, Ucraina a fost al 

cincilea exportator mondial de grâu, iar ţările cu venituri mici şi medii au fost principalele beneficiare. Destinaţiile prioritare 

de export ale Ucrainei au fost Egiptul, Indonezia, Pakistanul, Bangladesh şi Libanul. Este pe deplin adevărat că au apărut și noi 

îngrijorări legate de aprovizionare, precum şi de o serie de perioade prelungite de secetă în mai multe zone din lume, deci de 

recolte care tind direct spre zero. Mai mult, aprehensiunea privind situaţia aprovizionării s-a adâncit tot sâmbăta trecută, când 

India a anunţat că interzice exporturile de grâu. Decizia Indiei, al doilea mare exportator de grâu de pe mapamond, a generat 

îngrijorări legate de situaţia aprovizionării pentru mai multe state ale lumii. Iar această măsură este posibil să conducă la 

creșterea preţurilor alimentelor şi să întrețină foametea în ţările sărace care se bazează pe importurile de cereale. 

Însă, separat de seria de inconveniente cu care omenirea se confruntă acum și, probabil, și pe viitor, România, prin însăși 

atributele sale geografice, este ferită atât de criza alimentară de care unii deja suferă, dar și de specula comercială accentuată 

de cotațiile bursiere pentru cereale. Noi vom avea, din nou, surplus de producție! 

Am revenit pe acest subiect și fac aceste noi aprecieri nu doar pentru a calma unele spirite mai puțin realiste și mult mai 

alarmiste de pe la noi, dar și pentru că previziunile generale privind recoltele noastre, interne, de anul acesta sunt foarte bune!  

Stimați colegi, și dragi investitori în acest domeniu de activitate, mare parte dintre agricultori, alături de autorități apreciază 

producţia de grâu a României la peste 8 milioane de tone pentru acest an. Pe acest fond propice, România ar putea mări 

cantitatea de grâu, dar şi de alte cereale pe care o poate exporta. Cu alte cuvinte, țara noastră va avea un rol esențial atât prin 

preluarea transporturilor de cereale ucrainene, cât și prin creșterea aportului său la menţinerea securității alimentare globale, 

oferind sprijin celor mai vulnerabile state în această privinţă, așa cum a mai făcut-o, în repetate rânduri, și înainte de 1989.  

Țara noastră poate să își respecte toate angajamente luate față de populația sa privind siguranța alimentară, dar și față de alte 

state cu care are legături comerciale pe această ramură! O componentă importantă a Programului ”Sprijin pentru România” 

este susținerea agriculturii și industriei alimentare, domenii strategice și cu pondere substanțială în economia românească. De 

asemenea, Guvernul a decis să pună la dispoziția fermierilor români 300 de milioane de euro granturi pentru capitalul de lucru. 

Această măsură de susținere a agriculturii și industriei alimentare va contribui la reducerea impactului generat de creșterea 

prețurilor la produsele de bază. Complementar, va fi introdusă o altă măsură destinată încurajării procesării în România a 
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materiei prime. În baza unei scheme de ajutor de stat ce urmează să fie aprobată de Guvern, fermierii vor avea la dispoziție 200 

de milioane de euro, soluție legislativă ce va contribui la asigurarea necesarului pieței interne și la reducerea presiunii asupra 

stocurilor și prețurilor la alimente. Întregul pachet de decizii guvernamentale a fost discutat direct cu agricultorii și cu 

reprezentanții acestora, lucru care ne oferă tuturor încrederea că producătorii români sunt în măsură să asigure pieței produse 

de calitate și să fie, în același timp, parteneri în efortul Guvernului de a garanta siguranța alimentară.  

De asemenea, am constatat, în repetate rânduri, la mai mulți fermieri din județul Arad, că grație acestor forme de sprijin 

guvernamental au reușit să constituie adevărate modele de business, care pot fi replicate de întreg mediul de afaceri din această 

zonă prin simpla accesare a tuturor subvențiilor pentru care se încadrează. Așadar, actuala guvernare PSD-PNL dovedește că 

generează profit, stabilitate și predictibilitate, oferind, totodată, și sprijin țărilor din Africa, grație surplusului producțiilor 

anuale de cereale.   

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Proiectul ”VIITORUL EȘTI TU!” continuă! 

 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

 

Susținerea tinerilor ar trebui să fie o prioritate pentru toți factorii de decizie. Sprijinirea dezvoltării acestora, contribuirea la 

identificarea și fructificarea potențialului pe care îl are fiecare tânăr din țara noastră sunt esențiale dacă ne dorim să avem o 

generație de campioni, de profesioniști, de lideri.   

În 2020 am inițiat Proiectul „VIITORUL EȘTI TU!”, primul program educațional complementar de leadership gândit pentru 

tineri la nivel național. Proiectul pilot a fost demarat în județul Neamț, în municipiul Roman, la care au participat tineri de 

peste 14 ani. Cele 3 ateliere organizate în Roman în 2020 au reprezentat un real succes. Am reușit ca de la 67 de tineri 

participanți la prima întâlnire să avem prezenți 130 la cea de a doua, pentru ca la ultima întâlnire să vină alături de noi peste 

300 de tineri dornici să învețe și să își descopere adevăratul potențial. 

Nașterea acestui proiect a venit în condițiile în care realitățile sociale sunt în continuă și rapidă schimbare, iar pregătirea 

școlară nu acoperă întreaga nevoie de dezvoltare personală și cunoaștere a regulilor sociale, economice, administrative și 

politice care influențează evoluția tinerilor. 

Potențialul, ideile și dorințele tinerilor trec cu prea mare ușurință pe lângă noi, adulții. Tocmai de aceea am venit în sprijinul 

tinerilor care au ambiții și își doresc să reușească în viață, să cunoască succesul și satisfacția visului împlinit. Prin activitățile 

desfășurate în cadrul proiectului am vrut să le oferim o șansă unică de a fi ascultați, îndrumați și antrenați pentru a-și identifica 

și valorifica potențialul nativ.  

Efervescența lor și participarea tot mai numeroasă m-au convins de faptul că acest program îi ajută.  

Acum, după 2 ani de pauză, alături de echipa mea voi face pasul următor în acest proiect, care va implica tinerii din Roman. 

Împreună vrem să punem bazele unui grup de tineri dornici să se implice și să contribuie la dezvoltarea și modernizarea 

comunității din care fac parte! Vrem să motivăm tinerii să devină modele pentru generațiile viitoare! 

Tinerii, pentru a-și atinge potențialul uriaș pe care îl au, trebuie sprijiniți. Tocmai de aceea îi vom ajuta să întâlnească oameni 

deosebiți, adevărați profesioniști, persoane cu puterea de a inspira și educa prin discursul și experiența lor.  

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

*** 
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Impozitarea progresivă pentru scăderea taxelor plătite de salariații cu venituri mici și protejarea categoriilor 

vulnerabile 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați parlamentari, 

Dragi colegi, 

 

 

În contextul creșterii accelerate a prețurilor la energie și alimente, în dezbaterea publică a revenit tema impozitării progresive. 

Știu că aici avem două tipuri de reacții. Una că nu trebuie să renunțăm la cota unică, care a fost introdusă în 2005 de o 

guvernare de dreapta. A doua, că astfel vor crește impozitele, nu se mai spune că ar crește probabil impozitele la cei cu salarii 

mari.  

Eu cred că trebuie să avem o discuție sinceră pe acest subiect. Este evident că inflația nu produce efecte egale în societate. 

Creșterea prețului la uleiul alimentar e resimțită puternic de cei cu salarii mici, dar e aproape insesizabilă pentru cineva cu 

salarii mari. Prin urmare, inflația, în termeni reali crește decalajele din societate. Cei săraci o duc mult mai rău, în timp ce 

persoanele mai înstărite trec mult mai ușor prin criză.  

Ca parlamentari, votați de cetățeni avem datoria de a ne asigura că îi protejăm pe toți cetățenii în fața noilor provocări 

economice generate de creșterea prețurilor la energie și de războiul din Ucraina. Iar cei mai vulnerabili sunt salariații cu 

venituri mici și mai ales cei care mai au în îngrijire și unul sau mai mulți copii. Aici inflația se resimte cel mai tare. Iar dacă 

suntem solidari, pentru că noi trăim cu toții în această societate, atunci ar trebui să îi protejăm și pe cei vulnerabili, care nu din 

vina lor, nu mai pot face cheltuielilor. Eu de pildă aș fi de acord să plătesc un impozit mai mare pe veniturile din salarii pentru 

a permite adoptarea unui impozit mai mic la salariații cu venituri mici. Deci sunt cu totul de acord cu o impozitare progresivă.  

Aș vrea vă fac cunoscut faptul că în Uniunea Europeană cota unică este prezentă doar la țări din fostul bloc comunist. Țările 

capitaliste puternice au cotă progresivă. Așa e normal să fie, pentru a păstra cât de cât un echilibru în societate.  

În plus, România nu mai are demult cotă unică. Deci apărătorii cotei unice nu mai au nimic de apărat. La salarii avem impozit 

zero la IT construcții, agricultură și 10% pentru celelalte salarii. La pensii avem 0% impozit până în 2.000 de lei și 10% la ce 

depășește acest prag. În afaceri, avem 1% din cifra de afaceri la microîntreprinderi și 16% la firmele care plătesc impozit pe 

profit. Deci cota de 16% adoptată în 2005 nu mai există demult.  

Admit deci cota progresivă, însă doar cu trei condiții care, cred eu, pot fi îndeplinite de acest guvern. Adoptarea unei astfel de 

măsuri să fie realizată în mod predictibil, adică să fie aprobată cu cel puțin 6 luni înainte de finalul anului, pentru a fi aplicată 

în anul următor.  

În al doilea rând statul, respectiv ANAF, să își pună bine la punct sistemul informatic astfel încât să poată globaliza veniturile 

din salarii ale tuturor contribuabililor, fără a-i pune pe aceștia să completeze alte declarații, ceea ce ar însemna o creștere și mai 

mare a birocrației.  

Nu în ultimul rând, introducerea unui astfel de model de impozitare trebuie să ducă în mod necesar la o scădere a impozitului 

la salariații cu venituri mici, astfel încât aceștia să rămână cu mai mulți bani în buzunar pentru a putea face față creșterii 

prețurilor.  

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Virgil-Alin Chirilă 

 

*** 

 

Programele de sprijin ale fermierilor și dezvoltarea agriculturii, priorități ale guvernării PSD 

 

Pentru a dezvolta agricultura românească și a susține fermierii, PSD a lansat o serie de măsuri concrete de sprijin destinat 

acestui sector vital, în scopul evitării unei crize alimentare, dar și pentru a asigura securitatea alimentară a românilor în această 

perioadă dificilă.  
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Astfel, PSD a inițiat o serie de programe de sprijin direct pentru fermieri, care creează condițiile optime atât dezvoltării 

culturilor deficitare, cât și pentru creșterea independenței României față de produsele din import.  

Un exemplu elocvent în acest sens este creșterea exponențială a numărului fermierilor care beneficiază în acest an de 

programul de susţinere a producţiei de usturoi, care, în unele județe din țară, s-a dublat față de anul trecut. Fermierii înscrişi în 

programul pentru susţinerea producţiei de usturoi pot primi un sprijin financiar de 3.000 de euro pe hectar, producţia minimă 

fiind de 3 kilograme pentru 10 metri pătraţi. În acest an, pentru susţinerea cultivării usturoiului alocarea bugetară la nivel 

naţional este de 22,2 milioane de lei. 

Accesările Programului Usturoiul reprezintă garanția unei producții mari în acest an, care va duce la înlocuirea usturoiul 

importat din China, cu usturoi sănătos și gustos din producția internă. 

Remarc faptul că un alt program de succes, respectiv cel de sprijinire a cultivării tomatelor, și-a demonstrat din plin 

viabilitatea, în piețele autohtone ajungând produse romanești sănătoase. Acest lucru a determinat o scădere majoră a prețurilor 

roșiilor, în unele zone ale țării reducându-se la jumătate față de acum două săptămâni. 

În acest context, este apreciabilă decizia ministrului PSD al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, care a extins 

acest tip de programe la nivelul altor produse, respectiv la legumele din zonele protejate, la strugurii de masă și la cartofi. 

Pentru implementarea ultimelor două programe a fost alocată suma de 6 milioane de euro doar pentru acest an, un buget 

realmente încurajator pentru agricultori. 

Mai mult, pentru a preveni dependența de importuri, PSD a prevăzut în Planul Național Strategic fonduri europene de 50 de 

milioane de euro, în vederea construcției unor depozite pentru cartofii de consum, rezultatul direct fiind păstrarea în stare bună 

a produselor în scopul comercializării pentru un timp mai îndelungat.  

Nu în ultimul rând, PSD a extins sprijinul pentru fermieri și prin finanțarea unor investiții care să le asigure independența din 

punct de vedere energetic. Concret, Guvernul a adoptat un act normativ care permite accesul fermierilor și al antreprenorilor 

din industria alimentară la sumele europene alocate prin Fondul de Modernizare, în scopul construirii unor facilități pentru 

producerea de energie regenerabilă. Vor fi utilizate cât mai mult posibil acoperișurile fermelor și fabricilor de profil, pe care 

vor fi montate panourile fotovoltaice, pentru a păstra în circuitul agricol suprafețe suficiente de teren arabil pentru menținerea 

unui nivel ridicat al producției. 

În consecință, măsurile PSD vor sprijini fermierii și antreprenorii să investească bani europeni în capacități de producere a 

energiei regenerabile, fie din surse fotovoltaice, fie din biogaz sau biomasă, pentru a deveni mult mai viabili economic și mai 

stabili pe piață. 

 

Deputat 

Cristina-Elena Dinu 

 

*** 

 

Șefii haștagiști țipă prefăcut, dar primarii USR profită de Programul „Anghel Saligny„! 

 

Doamnelor şi domnilor, 

 

Dragi colegi de la USR, chiar dacă liderii dumneavoastră sunt orbiți de o agendă fanatică periculoasă pentru România, 

proiectele ce aduc o viață mai bună îmi sunt dragi și le voi sprijini. Indiferent că s-au numit PNDL I și II sau, mai recent, 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Voi, cei ce ați condus sau conduceți USR, vă faceți de râs în fața țării, dar 

uitați să stați de vorbă chiar cu aleșii partidului dumneavoastră din țară. Din ce am auzit, nu prea vă mișcați anvergura politică 

dincolo de bariera Bucureștilor, așa că vă ajut eu cu informațiile pe care ar trebui să le aveți deja în bagajul de parlamentar 

competent și harnic. Vă informez că aveți mulți ”trădători” în USR. De fapt, cei mai mulți – din mici localități - sunt primari 

care au bun-simț în fața oamenilor care i-au ales și au depus proiecte de finanțare în Programul Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” pentru a-și dezvolta comunitățile. 

Conform paginii oficiale de partid, USR are doar 39 de primari în funcție după ultimele alegeri locale, dintr-un total național 

de peste 3.100 de funcții alese. Vă informez cu bucurie că peste 25% dintre aceștia - adică 10 - au depus proiecte bune pentru 

oameni care vor fi finanțate printr-un program pe care îl considerați corupt și în slujba baronilor locali. Oare sunt ”penali” 

primarii USR? Să vedem! 
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 Încep cu gloria haștagist-incompetentă dovedită în ultimii doi ani, doamna Armand de la Sectorul 1 București, cea datoare, cu 

șobolani cu tot, la firmele de salubritate. Fără scrupule politice, doamna a cerut Guvernului PSD-PNL 33 de milioane lei 

pentru extinderea rețelei de apă și canalizare. Voi continua cu o altă catastrofă progresistă – primarul municipiului Bacău, 

Lucian Stanciu Viziteu, care n-are niciun proiect european, dar cere de la Guvern peste 90 de milioane lei pentru asfaltarea 

străzilor și rețelele de apă-canalizare. Păi, parcă erați experți la atragerea banilor de la UE, așa cum v-a consiliat domnul 

Ghinea, marele ratangiu al fondurilor europene! Din fericire, primarul municipiului Alba-Iulia, domnul Gabriel Pleșa, a mers 

pe certitudini, are încredere în actuala conducere a României și a venit cu un proiect de aproape 14 milioane de lei pentru apă 

și canalizare în orașul Unirii! La fel și primarii din comunele Mircești și Rediu județul Iași, Poienile de Sub Munte și Leordina 

din Maramureș, Lopătari, județul Buzău, Ariceștii Rahtivani din Prahova, sau Micăsasa Sibiului, care au depus proiecte de zeci 

de milioane pentru că au înțeles necesitatea investițiilor. Îi voi sprijini pe toți acești primari, mai ales pe cei din mediul rural, 

care au nevoie să primească acum fondurile necesare modernizării comunităților lor. 

Revin la catastrofalul primar USR din Bacău, care a avut și un mandat mediocru ca deputat. La 23 mai 20218, de la această 

tribună, domnl Viziteu spunea, citez, „singura explicaţie logică pentru politicile falimentare economic aplicate regiunii, de 

PSD, este că se vrea ca Moldova să fie subdezvoltată, dependentă de subvenţiile de la centru, cu o administraţie obedientă şi 

dependentă de banii de la bugetul de stat, cu un electorat fără speranţă şi chiar terorizat de puterea absolută a baronilor roşii.„ 

Acum mă întreb dacă s-a pesedizat USR-ul sau își dă arama pe față și acceptă că politicile social-democrat aduc dezvoltare în 

comunități și bunăstare pentru oameni.  

 

Deputat 

Ionel Floroiu 

*** 

 

Mai mulți bani pentru România 

 

Stimaţi colegi, 

Una dintre crizele recente cu care se confruntă statele din flancul estic al Uniunii Europene este cel al gestionării fluxului de 

migranți din Ucraina. 

Europarlamentarii PSD au susținut încă de la începutul conflictului că va fi necesar stabilirea unui mecanism pentru accesarea 

fondurilor europene pentru statele din prima linie, așa cum există pentru țările din flancul sudic pentru gestionarea fluxului de 

migranți din Africa și Orientul Mijlociu. 

Demersurile PSD 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. 

Astfel, 10 state din UE, printre care și România, au formulat o scrisoare prin care cer Comisiei Europene fonduri pentru 

gestionarea crizei refugiaților și impactul economic al conflictului din Ucraina. 

Până în prezent Comisia Europeană a acceptat activarea unor mecanisme financiare deja existente la nivelul UE (Cohesion’s 

Action for Refugees in Europe - CARE și REACT-EU), însă o parte din fondurile disponibile prin aceste instrumente au fost 

utilizate în pandemia COVID, fiind necesare alte măsuri financiare. 

În acest sens, 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 din Ucraina. 

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

PSD se va lupta ca România să primească mai mulți bani de la UE, astfel încât să existe o flexibilitate mai mare bugetară 

pentru măsurile sociale și investițiile atât de necesare României. 

Vă mulţumesc! 

 

Deputat 

Mirela Furtună 

*** 

 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 16 – 2022   
Săptămâna 16 - 20 mai 2022  

 

 

45 

 

 

 

 

Familia trebuie să fie în centrul comunității și în centrul preocupărilor statului  

 

Stimați parlamentari, 

 

La finalul săptămânii trecute, a fost celebrată Ziua Internațională a Familiei și Ziua familiei din România, eveniment ce se 

celebrează începând cu anul 1995 cu scopul de a promova rolul esențial al acestei instituții, ca formă socială de bază în orice 

societate. 

Tema aleasă de ONU pentru Ziua Internațională a Familiei în acest an este „Familiile și urbanizarea”, însă în alocuțiunea mea 

de astăzi vreau să pun accentul pe importanța și necesitatea susținerii pe care statul trebuie să o acorde familiei, ca centru de 

referință a politicilor sale publice. 

Este o realitate de necontestat faptul că familiile sunt nucleul de bază al societății pentru că ne naștem în familie, ne formăm și 

ne maturizăm în familie și apoi la școală, iar în final ne extindem familia și ciclul social o ia de la capăt. 

În ultimii doi ani toată societatea românească, dar cu precădere familia și copiii au avut de înfruntat pandemia, iar de câteva 

luni ne confruntăm cu o criză economică, socială și umanitară generată de creșterea inflației, de instabilitatea situației de pe 

piața energiei și în special a conflictului regional, care începe să aibă repercusiuni asupra fiecărui cetățean și fiecărei familii 

din țara noastră.   

În acest context vreau să subliniez faptul că partidul din care fac parte și pe care îl reprezint în Parlamentul României, PSD a 

pus întotdeauna în centrul preocupărilor sale familia și copiii, cu precădere odată cu intrarea la guvernare la finalul anului 

trecut, când a solicitat expres înființarea unui minister al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, astfel încât să fie elaborate 

măsuri dedicate familiilor cu copiii. 

De asemenea, la nivelul Parlamentului, am demonstrat că PSD nu lasă nici un român la marginea societății și am adoptat în 

procedură de urgență mai multe acte normative care dublează sumele alocate și crește numărul beneficiarilor de alocații de 

sprijin pentru familiile cu venituri mici, care au copii în întreținere. Vor beneficia de acest sprijin familiile care au un venit mai 

mic de 400 de lei pe membru de familie și nu de numai 200 de lei, cât era înainte. Sumele cresc de la 86 d elei la 172 de lei 

pentru familiile cu un copil și ajung până 689 de lei pentru familia cu patru copii şi mai mulţi. În același timp s-a majorat cu 

33% alocația zilnică de hrană pentru copiii din sistemul de protecție socială și urmează creșterea sumelor de bani pentru toate 

necesitățile acestora conform cadrului legal, precum și o mărire a alocației lunare de plasament. Mai mult decât atât de la 1 

iunie intră în vigoare acordarea de vouchere în valoare de 500 de lei pentru preșcolari și familiile defavorizate, care au ca 

principal scop prevenirea abandonului școlar, dar și voucherele pentru alimente care se acordă strict persoanelor cu venituri 

mici: familii cu copii și cu venituri mici de sub 600 lei pe membru, persoanele care se încadrează la venitul minim garantat, 

persoane cu dizabilități, pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei. 

Nu trebuie să uităm că tot PSD a fost partidul care a condiționat intrarea la guvernare în actuala coaliție doar dacă se adoptă un 

pachet social la începutul acestui an pentru majorarea alocațiilor pentru toți copiii și a pensiilor, pe lângă compensările și 

susținerea acordată pentru creșterile de prețuri la energie, alimente și combustibili. 

Atât eu, cât și colegii mei suntem conștienți că nu este suficient și trebuie să mai creștem toate aceste sume și să venim și cu 

alte măsuri complementare, dar trebuia să începem de undeva cu implementarea acestor programe dedicate pentru că altfel 

exista riscul ca multe familii să nu își mai poată plăti facturile sau să își trimită copiii la școală. 

Fiecare familie din România trebuie să poată să îşi trimită copiii la grădiniţă, la o şcoală bună, la liceu şi facultate, să le dea un 

rost în viață copiilor, o meserie, un drum de urmat. Trebuie să ne asigurăm că alocaţia pentru copii este cu adevărat un 

instrument de susţinere a familiilor. La fel în ceea ce privește educaţia timpurie trebuie să asigurăm serviciile necesare 

copilului şi familiei sale în primii ani de viaţă. Educaţia timpurie trebuie să răspundă nevoilor speciale ale copilului, astfel 

încât să nu mai existe copiii înafara sistemului de educație, iar mamele să se integreze cât mai repede pe piața muncii. 

Familiile cu venituri reduse trebuie susţinute fie prin burse sociale sau asistenţă gratuită, astfel încât să nu mai avem situații în 

care părinții să nu îşi pot trimite copiii la şcoală pentru că nu au bani de cărţi, rechizite sau transport și mâncare. Din muncă 

cinstită fiecare familie din România trebuie să își permită o locuință decentă, o școală bună pentru copii și un trai decent. 

La nivel local, Organizația PSD Botoșani din care fac parte, a arătat că știe să fie solidară cu familiile de ucraineni care fug din 

fața războiului! Toți membrii începând de la parlamentari, primari, consilieri județeni și locali din județ ne-am mobilizat odată 

cu începerea conflictului de la granițele noastre pentru a sări în ajutorul cetățenilor ucraineni care fug din fața războiului. 
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Astfel, am pregătit și am pus la dispoziția cetățenilor ucraineni și a familiilor acestora spații de cazare în centre sociale, cămine 

culturale, biserici și locuințe private. La cerere, aceștia au primit asistență juridică și sprijin logistic în relația cu instituțiile 

statului român. De asemenea, acolo unde situația a impus-o, cetățenii ucraineni au fost ajutați să-și procure medicamentele de 

care au nevoie sau să își găsească un loc de muncă. 

Așadar, trebuie să ne implicăm fiecare dintre noi, indiferent de categoria socio-profesională din care facem parte, de locul pe 

care îl ocupăm în societate pentru a proteja în primul rând familiile din România, pentru a le respecta drepturile fundamentale 

și pentru a le sprijini să se dezvolte și să prospere, dacă vrem să avem o societate sănătoasă construită în jurul valorilor noastre 

naționale, de familie creștină, munca cinstită și solidaritate între oameni. 

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 

 

Agricultura românească, prioritate 0 pentru guvernarea PSD 

Stimați colegi, 

 

Începând cu 1 ianuarie 2023, pentru domeniul agricol, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 

3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri. Propunerea legislativă stipulează şi acordarea de 

facilităţi fiscale persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor încheiate cu angajatori care 

desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară. 

Este unul din proiectele de lege promise și asumate de PSD dintr-un pachet mai mare menit să sprijine agricultura românească. 

În acest moment, experții vorbesc la nivel global de riscul ridicat al penuriei alimentelor de bază și, poate cel mai grav, 

foamete. Războiul din Ucraina, la care se adaugă inflația galopantă la nivel mondial toarnă gaz pe foc, situația fiind extrem de 

delicată. 

Personal însă cred ca România NU ARE VOIE să ajungă într-o asemenea situație. În ultimii 10 ani, agricultura românească a 

fost modernizată și susținută în primul rând de fermierii cu spirit de inițiativă. Aceștia și-au riscat veniturile și au sacrificat ani 

din viață investind în tehnologii moderne. Rezultatele extraordinare obținute în anii trecuți la culturile de grâu și rapiță, marele 

complexe zootehnice autohtone construite în toate zonele țării, fermele de exploatare a laptelui etc. toate au reușit în ultimii ani 

să încetinească trendul importurilor de produse agricole. 

Ușor, dar sigur, România poate deveni unul din cei mai mari exportatori de produse agricole la nivel mondial. Însă fermierul 

român nu poate duce singur această luptă. Fără o legislație care să îl protejeze și să îl ajute, nu are nicio șansă pe piețele 

mondiale. 

Una din cele mai mari probleme în domeniul agriculturii rămâne forța de muncă. La fel ca și în alte domenii. Dacă vrem să 

excelăm avem nevoie de o oameni bine pregătiți. Iar oamenii bine pregătiți trebuie plătiți corect. 

Măsura de creștere a salariului minim este doar una din etapele programului PSD de sprijin pentru fermierul român. Scopul 

este să reținem cât mai mulți specialiști, aici în România. Avem universități agronomice de prestigiu care pot oferi oameni 

calificați. E necesar însă ca aceștia să aibe motive să rămână în țară. Și să își poată practica meseria în condițiile cele mai 

moderne. 

Așa cum a precizat și președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu, în planul de guvernare sunt soluții gândite și strategii a căror 

scop categoric este prevenirea crizei alimentare. Dacă România îşi creează rezerva necesară, nu avem nicio problemă să 

exportăm în continuare. România are capacitatea de a produce produse alimentare să susţină nu 20 de milioane, ci 40 - 50 de 

milioane spun specialiştii. PSD are pregătit un calup de măsuri pentru redresarea industriei alimentare. Agricultura în acest 

moment este prioritatea 0. 

Știm că România a fost cândva grânarul Europei. Printr-o politică înțeleaptă și echilibrată, țara noastră poate reveni la acest 

titlu.  

 

Deputat 

Silviu Macovei 

*** 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 16 – 2022   
Săptămâna 16 - 20 mai 2022  

 

 

47 

 

 

 

Despre trecerea la euro și spațiul Schengen 

 

Stimați colegi, 

 

Alături de alte şase ţări, România se înscrie în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au obligaţia adoptării 

monedei euro, ceea ce ar însemna, practic, participarea cu drepturi depline la Uniunea Economică şi Monetară. Această 

obligație rămâne însă doar la nivel teoretic, pentru că, la nivel practic, țara noastră ar trebui să îndeplinească mai multe 

condiții. Aceste condiții vizează criteriile de convergență nominală, juridică şi reală. 

Criterii de convergență privesc stabilitatea preţurilor, finanţele publice, stabilitatea cursului de schimb, ratele dobânzilor pe 

termen lung, aşa cum sunt prevăzute în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Cele de convergență reală vizează 

apropierea cât mai mult de media zonei euro pentru o serie de indicatori, precum nivelul PIB/locuitor, productivitatea muncii, 

energointensivitatea, etc. Acestea din urmă nu sunt menţionate explicit în legislaţia relevantă a Uniunii Europene, însă devin 

din ce în ce mai importante în aprecierea gradului de pregătire al unui stat pentru adoptarea monedei unice.  

Așadar, în perioada premergătoare adoptării monedei unice, economia noastră trebuie să parcurgă ajustările necesare integrării 

în zona euro, marcate de reforme structurale, cu efecte asupra competitivității generale. Însă, indiferent cât de mult ne place 

sau nu, trebuie să recunoaștem cu toții că, astăzi, România nu îndeplinește aceste criterii. Și nu e vina acestei guvernări! Din 

contră, alții - cei care astăzi știu doar să critice - ar trebui să se simtă cu musca pe căciulă.  

La finalul guvernării PSD din 2019, România avea o poziție foarte bună în privința îndeplinirii criteriilor de începere a 

procesului de trecere la moneda euro. Începând însă cu 2020, guvernările ”fantastice” de dreapta ale domnilor Orban, dar mai 

ales Cîțu, în special prin împrumuturile masive, au compromis grav aceste condiții esențiale. Astăzi, România se vede nevoită 

să refacă calendarul aderării la euro. 

Așa cum a arătat președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu, când a plecat PSD de la guvernare mai rămăsese un singur criteriu 

de îndeplinit pentru a accede la zona euro. În acest moment, după doi premieri peneliști, am pierdut două sau trei criterii și ne-

am întors iarăși de unde am plecat. Florin Vasile Cîțu a ratat, ca de obicei, o bună ocazie să tacă. Nu PSD s-a împrumutat de-a 

dreptul irațional și la dobânzi mult peste cele ale altor state, ci Florin Vasile Cîțu! Nu PSD conducea Ministerul Finanțelor în 

2020 și avea poziția de premier în 2021, ci Florin Vasile Cîțu! Alături de Ludovic Orban, Florin Vasile Cîțu este unul dintre 

artizanii compromiterii condițiilor de trecere la euro! 

În perioada actuală, diplomațiile din majoritatea țărilor europene depun eforturi susținute pentru a proteja și pentru a promova 

interesele țărilor lor, ca urmare a consecințelor grave declanșate de invazia rusă în Ucraina. În același timp, cel puțin în cazul 

anumitor State Membre, dar nu numai, Comisia Europeană, în primul rând, dar și Consiliul dau în mod constant, cel puțin la 

nivelul discursului public, semne de flexibilitate și deschidere. Dată fiind poziționarea firească și energică a României alături 

de aliații ei naturali, europeni și americani, date fiind contribuțiile semnificative ale țării noastre pentru sprijinirea cauzei 

comune pe care o apărăm, alături de garanțiile de securitate comune, generale, România și mai ales românii ar trebui să 

primească și ei o răsplată concretă pentru aceste eforturi. Dată fiind natura strict politică a deciziilor la care mă refer, România 

și românii ar trebui să primească o decizie favorabilă în ceea ce privește integrarea țării noastre în Spațiul Schengen. 

Dacă este să fim realiști, obiectivul trecerii la moneda unică europeană rămâne în acest moment ne-realistă. În schimb, atât la 

nivelul Guvernului, cât și al Parlamentului ar trebui să ne concentrăm eforturile pe aderarea la spațiul Schengen!   

Vă mulțumesc pentru atenție! 

 

Deputat 

Ioan Mang 

*** 

 

România trebuie să intre în rândul statelor dezvoltate, cu un sistem fiscal progresiv! 

Stimați colegi parlamentari, 

 

Programul de Guvernare al Coaliției are ca obiectiv asumat reducerea fiscalității pe muncă, în special în zona veniturilor mici. 

Este una dintre măsurile care trebuie implementate de Guvern însă numai în urma unei analize, a unei consultări cu partenerii 

sociali și mediul antreprenorial. 
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Iar contextul economic actual, cu creșterea prețurilor la energie care a antrenat o scumpire a produselor în special în sectorul 

alimentar impune o discuție aplicată asupra sistemului fiscal din România. Românii cu salarii mici sunt cei mai afectați de 

inflație și de prețurile la utilități, deci aceștia pot fi ajutați prin deduceri fiscale, astfel încât să rămână cu mai mulți bani în 

buzunar din salariile obținute. 

Trebuie să ne decidem dacă România vrea să intre în rândul statelor dezvoltate, cu un sistem fiscal progresiv sau ne mințim în 

continuare cu un așa zis sistem al cotei unice. În realitate, toți specialiștii din economie sunt de acord că, în România, cota 

unică nu mai există de multă vreme. Sistemul fiscal din țara noastră conține mai multe cote de impozitare așa că mesajul unora 

că nu trebuie să se renunțe la cota unică este un non-sens. De exemplu, la salarii avem impozit zero pentru angajații din 

domeniul IT, din Construcții iar din acest an și pentru cei din Agricultură și Industria Alimentară și un impozit de 10% pentru 

salariații din celelalte domenii. Un alt exemplu, la pensii, avem impozit de zero % pentru pentru pensii de până la 2000 lei și 

un impozit de 10% pentru ceea ce depășește acest prag. De asemenea, afacerile sunt impozitate diferit. Avem un impozit de 

1% pe cifra de afaceri pentru IMM-uri și de 16% pentru celelalte categorii de firme. 

Stimați colegi, 

Țările dezvoltate din Uniunea Europeană au un sistem progresiv de impozitare, cu deduceri fiscale. Doar statele din fostul bloc 

comunist au cotă unică, respectiv România, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria și Polonia. Însă 

orice decizie politică trebuie luată în mod predictibil, așa cum am menționat. Prin analiză a Ministerului Finanțelor Publice și 

consultare cu mediul antreprenorial. Nu în ultimul rând, trebuie respectate legile în vigoare. Iar Codul Fiscal precizează că 

dacă se au în vedere modificări care vizează introducerea de taxe sau impozite noi sau se majorează cele existente sau se 

elimină sau se reduc facilități existente, acestea prevederi vor intra în vigoare și vor fi menținute în următorul an fiscal, după 1 

ianuarie și trebuie adoptate cu cel puțin 6 luni înainte. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Laurențiu-Daniel Marin 

 

*** 

 

Am înlăturat o serie de obstacole care împiedică investițiile din infrastructura României 

 

Stimate domnule Președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

 

România a pierdut o mulțime de ani, de bani și o serie de oportunități de-a lungul timpului din cauza ,,războiului 

contestațiilor". Legislația mult prea permisivă în domeniul construcțiilor inginerești, unde principalul investitor este Statul, a 

generat blocaje incredibile în ultimii 20 de ani. 

Deși au existat resurse financiare, de la Bugetul de Stat sau din fonduri europene, construcția de autostrăzi, modernizarea 

căilor ferate, aeroporturile, porturile, etc., a mers greu din cauza unor contestații nefondate, ce au fost depuse de tot felul de 

firme neserioase. La Transporturi, de exemplu, statistica arată că aproximativ 95% dintre contestațiile care blochează marile 

proiecte de infrastructură rutieră au rămas fără sorți de izbândă. 

Pentru a rezolva problema, Partidul Social Democrat, prin ministrul Transporturilor, a venit cu un pachet de propuneri de 

modernizare a legii achizițiilor. Ordonanța dată de ministrul PSD prevede eliminarea tăvălugului de contestații nejustificate. 

Cum se va întâmpla acest lucru? Autoritatea va reține în mod obligatoriu cauțiunile firmelor care pierd aceste contestații. Va 

implementa un fel de certificat de bună execuție, privind gradul de execuție a fiecărui proiect din trei în trei luni. Va împiedica 

companiile cu întârzieri să participe la alte licitații. Va reduce numărul de notificări și va rezilia contractul imediat, după care 

se va intra în procedură de licitație fără publicare.  

Vreau să vă anunț că un prim efect al noii modificări legislative îl reprezintă deblocarea lucrărilor pentru construcția sectorului 

3 al Autostrăzii Sibiu - Pitești. Licitația pentru desemnarea constructorului era blocată de contestații de aproape 3 ani. 

În concluzie, stimați colegi, iată că PSD a dovedit încă o data că este singurul partid care poate și face lucruri bune și 

importante pentru România. 

Vă mulțumesc! 
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Deputat 

Marian Mina 

*** 

 

Dă glas ideilor tale în Europa! 

 

Dragi colegi, 

 

Timp de un an, cetățenii europeni care și-au dorit să își facă auzite părerile și sugestiile și-au direcționat, nemijlocit, punctele 

de vedere privind viitorul Uniunii Europene către instituțiile comunitare. Dezideratele noastre, ale tuturor cetățenilor Uniunii, 

au ajuns pe agenda Conferinţei pentru viitorul Europei, dezbatere organizată de Parlamentul European, Consiliu şi Comisia 

Europeană. Concluziile rezultate vor deveni principiile care vor duce la schimbarea radicală a organizării Uniunii. Și pentru că 

liderii UE au nevoie, în mod particular, de perspectivele pe care generația tânără le proiectează pentru această construcție 

politică statală fără precedent, concepții generate de starea lor de spirit, au lansat un nou instrument online de consultare a 

acestei categorii de vârstă- „Voice your Vision”, respectiv ”Dă glas ideilor tale!”.  

Acest instrument online, care va fi un element central al Anului european al tineretului, le va permite noilor generații să își 

poată înregistra opiniile și ideile pentru viitorul proiectului unional. Toți tinerii pot aborda orice aspect care li se pare 

important, de la ocuparea forței de muncă, incluziune, pace și securitate la schimbările climatice, educație, sănătate mintală 

etc. Prin această formă a contribuției individuale și, concomitent, colective, ei vor participa nu doar la dezbaterea publică, ci și 

la procesul decizional al Uniunii. 

Dragi colegi, dacă până acum, mizam pe o anumită competiție între statele UE privind creșterea vizibilității lor și sporirea 

anumitor atribuții decizionale, în contextul procesului amplu, actual al creionării celor mai bune auspicii viitoare comunitare, a 

venit momentul să pariem pe vocile tinerilor. Eu am toată încrederea în vocile puternice ale adolescenților români, care, cu 

siguranță, vor reverbera și în sferele decizionale ale UE! Și vor crea cu promptitudine efectele scontate în favoarea tuturor 

cetățenilor europeni, în special prin eliminarea decalajelor de dezvoltare și ale nivelurilor diferite de trai din țările membre.  

Țin să vă rog să nu aveți nici cel mai mic dubiu în privința acestor afirmații pe care le fac aici, în fața dumneavoastră, la adresa 

tinerilor noștri și nici să nu mă suspectați de mult prea mult optimism, pentru că observațiile mele se bazează pe lucruri 

concrete, rezultate din interacțiunea personală, repetată cu noile generații.  

Am avut, chiar săptămâna trecută, o întâlnire cu aproximativ 150 de elevi ai Liceului Pedagogic din Slobozia, care ne-au 

confirmat mie, colegilor mei de la PSD Ialomița, și profesorilor lor, în cadrul dezbaterii prilejuite de Ziua Europei, de 

Săptămâna europenă, și de Anul european al tineretului, că afirmația că ”Viitorul Uniunii Europene depinde de tineri” nu este 

un banal truism inclus în declarațiile noastre, ale politicienilor, ci se va concretiza cu certitudine anii următori.  

Perspectivele liceenilor noștri privind viitorul României în UE, dar și parcursul Uniunii mi-au umplut inima de bucurie și mi-

au confirmat dorința copiilor pentru continuitatea acestei structuri de state, grație căreia beneficiem, ca membri, de o serie de 

avantaje care nu doar că ne pun la adăpost de imixtiunile externe, dar au contribuit și contribuie la progresele noastre sociale și 

economice.  

Trebuie să vă mai mărturisesc că m-a frapat și hotărârea comună, probată de elevii ialomițeni, privind întărirea securităţii 

întregii Uniuni, atât militară, cât și economică. O altă doleanță a lor o reprezintă și extinderea democraţiei participative, proces 

care confirmă și el necesitatea demarării reformelor acestei structuri multistatale, despre care se vorbește din ce în ce mai mult 

la nivel politic comunitar, dar și la vârful majorității statelor membre. Aceste obiective ale tinerilor români se îngemănează 

perfect cu interesele acelorași segmente de vârstă, provenite din rândurile tuturor celorlalte naționalități subsumate de Uniune, 

și care își doresc să fie ascultate cu mai multă atenție de către factorii de decizie, ce pot să le concretizeze inițiativele și să le 

sprijine dezvoltarea personală, socială și profesională. Iar acest spectru mai amplu, constituit din țelurile tinerilor de astăzi, 

rezultă și din raportul pe care Comisia Europeană l-a publicat, în speță Eurobarometrul Flash privind tineretul și democrația, 

realizat între 22 februarie și 4 martie 2022. Voi face referire și la acest nou Eurobarometru pentru că acesta arată o implicare 

tot mai mare a tinerilor din țara noastră. Potrivit cercetării, în prezent, majoritatea tinerilor români, aproximativ 61 %, sunt 

activi în comunitățile în care trăiesc și au participat la activitățile uneia sau mai multor organizații de tineret în ultimele 12 luni. 

Rezultatele Eurobarometrului confirmă și faptul că programul Erasmus +, care aniversează 35 de ani de la înființare anul 

acesta, este cunoscut de mai mult de jumătate dintre respondenții tineri, deși persistă unele diferențe între statele membre. 

Proporția tinerilor, care cunosc beneficiile de care se pot bucura prin Erasmus +, este cea mai mare în Grecia (72 %) și Cipru 

(70 %) și cea mai mică în Suedia (26 %). Tinerii din România se situează undeva la mijlocul acestui clasament, motiv pentru 
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care vă îndemn, dragi colegi, să le faceți cunoscute, în cadrul întrunirilor pe care le aveți cu ei, aceste oportunități de care 

generațiile din care noi provenim nu au avut parte. În calitatea mea de deputat și de președinte al Comisiei pentru afaceri 

europene, mi-am propus să fac tot ce îmi stă în putință pentru a le face auzită vocea noii generații, nu doar în contextul Anului 

european al tineretului, ci și mai activ decât a făcut-o parlamentul nostru național până în prezent. M-aș bucura dacă și 

dumneavoastră veți proceda la fel pentru că această nouă campanie a Uniunii nu doar că este deosebit de importantă prin însăși 

finalitatea sa, dar chiar este imperios necesar să schimbăm modul în care îi includem pe tineri în procesul strategic și 

decizional, mai ales că ei dau dovadă că sunt din ce în ce mai implicați și angajați în viitorul societăților.  

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

*** 

 

PSD acționează pe toate planurile pentru a proteja populația de majorările de prețuri 

 

Stimați colegi parlamentari, 

 

PSD este partidul care a venit în cadrul actualei guvernări cu mai multe pachete de măsuri pentru susținerea categoriilor 

vulnerabile de populație, copii, familii cu venituri mici, angajați cu salariul minim, vârstnici, dar și pentru stimularea și 

dezvoltarea antreprenorilor, a producției și industriei alimentare românești.  

Acum, pe lângă aceste măsuri s-a decis o intervenție pentru a combate creșterea prețurilor. Chiar dacă inflația este un fenomen 

global provocat de pandemie și de războiul din Ucraina, Guvernul acționează pentru a limita creșterile nejustificate de prețuri 

din partea unor comercianți care încearcă să profite pe seama cetățenilor. În contextul în care Institutul Național de Statistică 

anunță o creștere a prețurilor de 13,8%, Guvernul ia măsuri pentru sancționarea dură a majorărilor speculative de prețuri. 

Amenzile aplicate pe cifra de afaceri a comercianților pot ajunge la milioane de lei, fiind în măsură să-i descurajeze pe agenții 

economici care practică prețuri speculative, fără o justificare economică obiectivă. Prin această lege, statul își creează practic 

pârghiile de acțiune pentru a acționa împotriva comercianților vor să profite de actualul context economic dificil. 

Creșterea inflației este un fenomen real, care se manifestă la nivel global, nu doar în România și în Europa. Dar peste acest 

fenomen se suprapune și conduita incorectă și speculativă a unor agenți economici care majorează prețurile finale fără să fi 

avut creșteri ale valorii materiilor prime sau la ofertele furnizorilor lor. Acest comportament abuziv este sancționat foarte dur 

de Ordonanța anti-speculă. Textul acestui act normativ s-a dezbătut săptămâna trecută în primă lectură. Dacă va fi nevoie de 

clarificări ele se vor putea face până la adoptare, pe circuitul de avizare. De asemenea se vor mai putea face clarificări și la 

nivelul normelor de aplicare care vor fi definite prin hotărâre de guvern. 

Din păcate, cei de la USR care au nenorocit țara prin liberalizarea haotică a pieței de energiei, cum remarca Banca Națională a 

României, ar prefera ca în numele unui liberalism sălbatic să-i vadă pe români îngropați de vii sub facturi din ce în ce mai 

mari. După ce au distrus țara prin insistențele liberalizării aberante a pieței de energie, după ce au dat gaură bugetului de 1 

miliard de euro prin achiziția supradimensionată de vaccinuri COVID, cei de la USR ar trebui să fie ultimii care să vorbească 

despre prețuri și despre echilibre economie.  

USR a rămas același partid orientat pe scandal, incapabil de soluții și construcție, în timp ce PSD a demonstrat că este capabil 

să vină cu soluții concrete și rapide la problemele reale ale oamenilor și să corecteze de fiecare dată toate derapajele și 

inechitățile guvernărilor de dreapta. 

Vă mulțumesc!  

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 

 

Proiectul de Ordonanță de urgență privind combaterea speculei 

 

Domnule președinte de sedință, 

Stimați colegi, 
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Săptămâna trecută a fost discutat în Guvern, în primă lectură, proiectul de Ordonanță de urgență privind combaterea speculei. 

Avem nevoie de măsuri anti speculă. Este în joc securitatea economică și socială din România!  

Chiar dacă inflația este un fenomen global provocat de pandemie și de războiul din Ucraina, Guvernul trebuie să acționeze 

pentru a limita creșterile nejustificate de prețuri din partea unor comercianți care încearcă să profite de pe seama cetățenilor.  

Este bine de știut că amenzile aplicate pe cifra de afaceri a comercianților pot ajunge la milioane de lei, fiind în măsură să-i 

descurajeze pe agenții economici care practică prețuri speculative, fără o justificare economică obiectivă. Statul își creează 

practic pârghiile de acțiune pentru a acționa împotriva comercianților care vor să profite de actualul context economic dificil. 

Creșterea inflației este un fenomen real, care se manifestă la nivel global, nu doar în România și în Europa. Din păcate, peste 

acest fenomen se suprapune și conduita incorectă și speculativă a unor agenți economici care majorează prețurile finale fără să 

fi avut creșteri ale valorii materiilor prime sau la ofertele furnizorilor lor.  

Atunci când creșterile prețurilor la anumite produse strategice multiplică profiturile unor operatori, fără a avea deci nicio 

motivare economică, dar care afectează în lanț întreaga economie națională, statul nu poate rămâne indiferent, pentru că este în 

joc securitatea economică și socială din România! 

 

Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 

 

*** 

 

Declarație politică 

 

Stimate colege,  

Stimați colegi,  

 

După doi ani de pandemie, atunci când credeam că viețile noastre și economia vor reveni la normal, ne-am trezit cu un război 

la graniță și cu un val inflaționist care a lovit întreaga lume.  România nu a făcut excepție. Explozia prețurilor la energie și 

carburanți a determinat scumpiri în lanț pentru toate produsele și serviciile. În acest context, românii au nevoie de sprijin 

imediat. 

Specialiștii PSD analizează actualul cod fiscal, realitatea din economie, exemplele de bune practici din alte stat și sunt pregătiți 

să vină, cât de curând, cu propuneri de măsuri fiscale. Acestea vor avea rolul de a crește gradul de colectare la bugetul de stat, 

dar și de a asigura o gură de aer pentru principalii piloni ai economiei.  

Este extrem de important ca dezbaterile să înceapă acum și orice decizie de modificare a modelului fiscal să fie luată în mod 

predictibil, conform legilor în vigoare, cu cel puțin 6 luni înainte de a intra ȋn vigoare. Concret, asta înseamnă că adoptarea 

unei legi de modificare a Codului Fiscal trebuie să aibă loc până la finalul lunii iunie 2022 și am încredere că vom face toate 

eforturile să respectăm acest termen. 

Banii din PNRR sunt vitali pentru economie și este prioritară îndeplinirea la termen a jaloanelor, pentru ca în țară să intre cele 

2,9 miliarde de euro, pe care România le va cere Comisiei Europene. Menționez că peste 2 miliarde din aceștia sunt bani 

nerambursabili. Echipa miniștrilor PSD s-a achitat de sarcini. Toate jaloanele care ne-au revenit ȋn primul trimestru al anului 

au fost îndeplinite. Ȋn actualul context economic extrem de dificil este o obligație de mare responsabilitate atragerea fondurilor 

externe. Banii europeni sunt o gură de aer pentru economie.     

 

Închei adresând un îndemn și colegilor din opoziție. Coaliția de guvernare este deschisă la orice inițiative care se dovedesc a fi 

ȋn interesul românilor și care ajută la îmbunătățirea traiului lor zilnic. Așadar, vă așteptăm și cu propuneri constructive, nu doar 

cu critici care nu au niciun impact pozitiv asupra nimănui.  

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Viorica Sandu 

*** 
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România poate să devină independentă din punct de vedere al gazului după ce va fi adoptată noua lege offshore 

 

Fac un apel la toți deputații de la toate formațiunile politice să lase deoparte interesele și orgoliile personale și de partid și să 

voteze noua lege offshore. Nu mai putem amâna sau bloca această lege doar că este un proiect realizat de actuala coaliției de 

guvernare.  Este un proiect absolut necesar, care readuce echilibrul între stat și investitori de-o manieră care deblochează nu 

doar investițiile și exploatările de gaze din Marea Neagră ci și pe cele terestre, de mare adâncime, cum este exploatarea 

Caragele, Buzău, unde s-a descoperit cel mai mare zăcământ de gaze din ultimii 30 de ani. Odată cu adoptarea acestei legi, în 

următorii ani se va reduce dependența de gazul rusesc, se va consolida siguranța energetică a țării, cu beneficii, inclusiv de 

preț, pentru populație și economie.  

Unul dintre cele mai importante aspecte, susținute de PSD, este că statul român își apără ferm interesele, prin ANRE, care 

avizează contractele bilaterale și prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat, care are drept de preemțiune în privința 

achiziției de gaz. Astfel, companiile care extrag gazul românesc nu pot vinde oricând, oricum, oricui! 

După ce Senatul a aprobat săptămâna trecută acest proiect de lege, este important ca și Camera Deputaților, în calitate de for 

decizional să adopte în regim de urgență actul normativ pentru a se debloca exploatările de gaze care pot reduce aproape de 

zero dependența țării noastre de gazul din Federația Rusă. 

Vă rog să-mi permiteți să vă prezint câteva din beneficiile esențiale ale proiectului de modificare a legii offshore. 

În primul rând e vorba de întărirea securității energetice a României și de reducerea dependenței de gazul rusesc, prin 

stimularea investițiilor în extracția de gaze naturale. Primele gaze din Marea Neagră vor ieși în a doua parte a acestui an și aici 

vorbim de o producție de circa 1 miliard de metri cubi anual. 

În al doilea rând, prin această lege se asigură stabilitate și predictibilitate legislativă pentru investitori în offshore în Marea 

Neagră, precum și în onshore de mare adâncime, exploatări pe uscat, de mare adâncime. Proiectul stabilește același cadru 

fiscal pentru investiții offshore și onshore de adâncime, practic urgentând investițiile onshore de la Caragele, județul Buzău. 

Exploatarea se estimează că va începe în prima parte a anului 2024. 

În al treilea rând acest nou act normativ stabilește un regim fiscal competitiv în așa fel încât împărțirea veniturilor să se facă 

într-un procent aproximativ de 60% pentru statul român și 40% pentru investitor. 

Ce va obține România de pe urma acestei legi? România va avea surplus de gaze naturale, practic dublându-și producția cu 

mult peste necesarul actual de consum intern, dar și timp suficient să se pregătească pentru a dezvolta industrii care să 

consume gazul în țară. De asemenea, țara noastră va deveni un furnizor de securitate energetică regională. Este evident că 

atunci când oferta de gaze va fi mai mare decât cererea de pe piața internă oferta va scădea, iar românii vor benefica de prețuri 

mai mici. 

Așadar, fac un apel la toți reprezentanții partidelor parlamentare să voteze acest proiect de lege care este în beneficiul 

cetățenilor români. 

Vă mulțumesc.  

 

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

 

*** 

 

PSD accelerează lucrările la cele mai importante proiecte de infrastructură 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

 

După ce primul sector de drum expres din România, Craiova-Pitești, a fost deschis circulației la finalul lunii aprilie a acestui 

an, ca urmare a eforturilor ministrului social-democrat al Transporturilor, săptămâna trecută s-au deblocat și lucrările pentru 

construcția sectorului 3 al Autostrăzii Sibiu-Pitești.  

Licitația pentru desemnarea constructorului era blocată de contestații de aproape 3 ani, iar pentru deblocarea acesteia a fost 

nevoie ca ministrul Sorin Grindeanu să facă demersuri susținute pentru modificarea Legii Achizițiilor Publice. Este vorba 

despre cel mai scump și mai important segment, cel care traversează efectiv Carpații, între localitățile Cornetu și Tigveni. 
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După semnarea contractului se poate spune că se lucrează, efectiv, la întreaga autostradă! Lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Pitești 

costă între 5,3 și 5,8 miliarde de lei și este finanțat în totalitate din bani europeni, prin Programul Operațional Transporturi. 

Lucrările trebuie finalizate în 4 ani și 9 luni de la data semnării contractului, proiectarea durează 12 luni, iar construcția 45 de 

luni. 

Întreaga autostradă Sibiu - Piteşti va avea o lungime de 123 kilometri şi va fi împărţită în cinci loturi, Sibiu - Boiţa, Boiţa - 

Cornetu, Cornetu - Tigveni, Tigveni - Curtea de Argeş şi Curtea de Argeş - Piteşti, va avea opt noduri rutiere şi nouă tuneluri 

și va costa aproximativ 8 miliarde de euro. Unele porțiuni ar putea fi deschise traficului chiar până la sfârșitul acestui an. 

Autostrada Sibiu-Pitești este parte a Coridorului 4 Paneuropean, Rin-Dunăre, și va conecta Centrul și Vestul României cu 

rețeaua europeană de autostrăzi. Aceasta este cerută şi de către una dintre cele mai mari companii din România, Dacia-Renault. 

Așadar, PSD își respectă promisiunile și angajamentele pe care și le-a luat înainte de a intra la guvernare și anume să-și asume 

cele mai dificile portofolii pentru a debloca și a duce la capăt toate marile proiecte de infrastructură rutieră și feroviară.  

Vreau să subliniez și faptul că pentru a eficientiza și scurta termenii proiectelor de infrastructură aflate în desfășurare, în luna 

martie a acestui an la solicitarea ministrului Transporturilor au fost simplificate procedurile și au fost eliminate piedicile din 

calea marilor investiții. Deci, se poate constata o strategie concretă pentru dezvoltarea rapidă a infrastructurii țării noastre. 

În această perioadă este primordială accelerarea proiectelor majore de infrastructură pentru a se profita de oportunitatea 

României de menținere, dar și de atragere de investitori în industriile care au fost afectate din cauza conflictului regional. 

Vă mulțumesc.  

Deputat 

Alina-Elena Tănăsescu 

 

*** 

 

Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale 

 

Domnule Președinte, 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale este sărbătorită anual pentru a contribui la creșterea gradului 

de conștientizare cu privire la posibilitățile pe care utilizarea internetului și a altor tehnologii informaționale și comunicaționale 

le poate aduce societăților și economiilor, precum și modalităților de a pune legătura cu digitalul.  

Această zi este sărbătorită pe 17 mai, zi care marchează aniversarea semnării primei convenții internaționale de telegraf.  

Stimați colegi, 

Ne aflăm în plină Revoluție Tehnologică. 

Lumea trece de la analog la digital mai repede decât oricând, expunându-ne și mai mult atât promisiunilor, cât și pericolului 

noilor tehnologii. Pentru că, în timp ce era digitală a adus societății multe beneficii incredibile, ne confruntăm, de asemenea, și 

cu multe provocări, cum ar fi creșterea decalajelor digitale, amenințările cibernetice și încălcări ale drepturilor omului online. 

Ori, în acest context, devine din ce în ce mai real ceea ce afirma António Guterres, Secretarul General al Națiunilor Unite: 

”Tehnologia digitală modelează istoria. Dar există și senzația că fuge cu noi. Unde ne va duce? Demnitatea și drepturile 

noastre vor fi sporite sau diminuate? Vor deveni societățile noastre mai egale sau mai puțin egale? Vom deveni mai mult sau 

mai puțin siguri și siguri? Răspunsurile la aceste întrebări depind de capacitatea noastră de a lucra împreună între discipline și 

actori, dintre națiuni și diviziuni politice. Avem responsabilitatea colectivă de a oferi direcție acestor tehnologii, astfel încât să 

maximizăm beneficiile și să reducem consecințele nedorite și utilizarea rău intenționată.” 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor,  

Tehnologiile digitale atractive stimulează cererea consumatorilor, creează progres pe piața forței de muncă și, prin urmare 

locuri de muncă și, în același timp, permit societăților să-și folosească resursele mai eficient, făcând în același timp economiile 

mai competitive și mai productive. 

În acest sens, avem nevoie de politici industriale care să ajute companiile să realizeze digitalizarea, precum și obiectivele 

ecologice, în conformitate cu cele doi actuali piloni de bază și cele două mari obiective ai Uniunii Europene- digitalizarea și 
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mediul, precum și cu noile politici publice și paradigme mondiale, la care, rând pe rând, toate statele civilizate s-se alinează. 

De asemenea și la fel de important este ca și politica de concurență să contribuie la îndeplinirea acestor obiective. 

Să nu uităm, stimați colegi, că societatea informațională a apărut ca una dintre principalele linii de apărare împotriva COVID-

19. Și, în tot acest timp, au existat multe experiențe de succes care au evidențiat atât importanța crucială a tehnologiilor 

informaționale și comunicaționale, cât și inegalitățile digitale profunde dintre diferite zone ale tării. Ne confruntăm cu o 

revoluție în materie tehnologică fără precedent, care aduce cu sine digitalizarea și automatizarea, ca cele mai importante 

caracteristici care definesc și recreionează toate statele, întreaga noastră lume, indiferent de domeniu. Suma noilor tehnologii 

disruptive precum inteligența artificială, blockchain-ul sau cloud computing generează o realitate digitală diversă. Pandemia de 

COVID-19 a reprezentat un punct de cotitură și a arătat că digitalizarea este un factor cheie pentru a permite o transformare a 

economiilor și a modelelor sociale care asigură redresarea. 

De aceea, această zi este cu atât mai mult importantă și relevantă! 

Avem nevoie să creeăm și să oferim toate premisele și toate cadrele pentru ca publicul, indiferent de vârstă și de statutul socio-

economic să beneficieze de educația necesară cu privire la problemele de interes. 

Avem nevoie să mobilizăm voința și resursele politice pentru a aborda problemele globale și de a celebra și consolida 

realizările umanității. 

Revoluția Tehnologică este și va rămâne aici, iar ea schimbă și va schimba fundamental societatea umană. Este 

responsabilitatea noastră ca această schimbare să fie una pozitivă, în folosul fiecărui cetățean român și al planetei.  

 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

De ce Primăria Generală a Capitalei e vinovată de subfinanțarea sectorului cultural bucureștean? 

 

Vreau să fiu cât se poate de bine înțeles! Subiectul acestei declarații politice nu are nicio legătură cu stânga sau dreapta. Are 

legătură cu binele public și este despre calitatea politicilor publice în domeniul cultural, generate și aplicate acum de Primăria 

Generală a Bucureștiului, un oraș mai mare decât câteva țări, membre ale UE, în termeni de număr de locuitori. De ce Primăria 

Generală a capitalei a ucis din fașă independenții din sectorul artelor spectacolelor?  

Poziția mea este cunoscută și constantă, în materie:  cultura traversează o criză, materială, dar și morală, care nu cu rotația 

cadrelor se rezolvă, și nici invocând greaua moștenire.  

Este dezamăgitor să vezi că singurul lucru care a reușit să stârnească interesul populației bucureștene, și nu numai, pentru zona 

culturală a fost scandalul iscat între Primăria Capitalei și teatrele bucureștene, care de curând au fost supuse evaluării anuale a 

managerilor. În urma acestor evaluări, managerul Teatrului Nottara a fost demis, managerul Teatrului Metropolis a demisionat 

și două posturi au fost scoase la concurs, pentru Teatrul Excelsior și Opera Comică pentru copii, fie sub pretextul unor 

investiții prea mari în producții care au adus încasări mai mici decât așteptările Primăriei Municipiului București, fie sub 

pretextul unor investiții prea mici în proiecte culturale, în condițiile în care cea mai mare parte din bugetele instituțiilor de 

cultură din România merge către plata salariilor angajaților și către cheltuielile de întreținere a instituției. Proiectele culturale 

se fac, după cum bine știm, din mărunțișul rămas după împărțirea banilor de la Buget. Interesantă e retorica din dialogul dintre 

unii reprezentanți ai instituțiilor de spectacolelor și Primărie. "Pentru că te-am votat, trebuie să ne ajuți!". Greșit. Pentru că e în 

fișa postului, Primarul General e responsabil de dezastrul subfinanțării acestor instituții, înțelegând că singurul rol pe care îl 

are e să distribuie manageri în spectacolul puterii. Adică, cine să conducă mai convenabil forme de faliment cultural.  

Este momentul în care Primăria Generală trebuie să se trezească, și să înțeleagă că nu este un ”centru de profit”, că misiunea ei 

nu este aceea de a obține ”valoare pentru acționari”, alții decât cetățenii, ca o corporație oarecare. Bunurile publice, iar 

activitățile culturale țin de acest domeniu, al bunurilor publice, au alt regim, și alt ”mod de producție” decât o fabrică de 

conserve. Dar sigur nu-i pasă de oraș și de cetățenii lui. Dacă i-ar păsa, ar gândi în perspectivă, pe termen lung, și ar ieși din 

tiparul ăsta birocratic de gândire. O birocrație corporatistă, dar birocrație. Orașului îi lipsește sufletul cultural, și se vede. Iar ce 

se vede nu place nimănui, indiferent de ideologie, vârstă sau de educație. Teatre cu infrastructură vulnerabilă, actori care până 

mai de curând marșau la Ziua Supraviețuirii Artiștilor, piese politice ridicole în care, vorba lui Caragiale, documentele zboară 

"două la primărie, două la prefectură" și vistieria instituțiilor de cultură tot goală e. Ceea ce trăim e maniera în care Primăria 

Generală a Capitalei face economie la buget de la Cultură. De ce? Pentru că, cel mai probabil, Primarul General al Capitalei a 
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făcut economie de cultură în educația sa umană și politică. Altfel, nu se explică deloc cum poți fi edilul unei capitale europene 

și trata instituțiile de spectacol ca pe un mare cămin cultural. 

 

Deputat 

Ionuț Vulpescu 

*** 

 

Un vot pentru Legea offshore aduce România mai aproape de independența energetică! 

 

Stimați membri ai Camerei Deputaților, 

 

În ultimul timp, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina, am tot vorbit despre independența energetică a României. 

Pentru a atinge acest deziderat însă, printre altele, România are nevoie urgentă inclusiv de o lege care să susțină și să 

încurajeze investițiile iar, în acest sens, Legea offshore reprezintă un prim pas în această direcție.    

    

O inițiativa legislativă care prevede faptul că România va deține dreptul de preempțiune la achiziția gazelor extrase de pe 

teritoriul său, care reglementează totodată și exploatarea onshore, dar și introducerea unui regim fiscal competitiv în așa fel 

încât împărțirea profitului să se facă într-un procent de 60% pentru statul român și 40% pentru investitor, nu poate însemna 

pentru cetățenii români decât certitudinea că pe piață va exista o cantitate mai mare de gaze naturale, ceea ce va genera 

automat stabilitate și o scădere a prețurilor. Mai mult, bugetul României nu își poate permite să piardă, așa cum indică toate 

studiile dedicate, substanțialele sume care ar urma să intre în visteria statului, în următorii 23 de ani, datorită acestor investiții 

ce vor crea sau menține circa 30.000 de locuri de muncă. 

Stimați colegi,             

Un vot în favoarea modificărilor aduse Legii offshore, care va debloca nu doar investițiile/exploatările de gaze din Marea 

Neagră, reprezintă o dovadă de înțelepciune economică și politică, mai cu seamă în actualul context internațional. Încă o dată, 

întreaga clasă politică este chemată să dea un semnal de consens, să acționeze unitar și în beneficiul României și al cetățenilor 

săi. 

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Mihai Weber 

 

*** 

 

 

➢ Întrebări 

 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 

Evaluarea impactului facilităților fiscale acordate unor produse sau servicii care afectează sănătatea publică și cresc 

cheltuielile sistemului public de asigurări sociale de sănătate 

 

Stimate domnule ministru, 

  

Înțeleg perfect, mai ales în contextul actual în care toată omenirea se confruntă cu o perturbare a lanțurilor de aprovizionare de 

materii prime și alimente, decizia statului român de a menține o cotă redusă de TVA la produsele agro-alimentare. În mod 

evident există un interes public justificat de a combate evaziunea din acest domeniu și de a asigura competitivitatea produselor 

românești, precum și de a garanta siguranța alimentară pentru cetățenii români.   

Cu toate acestea, există un anumit tip de produse alimentare pentru care cota redusă de TVA nu servește în niciun fel interesul 

public. Dimpotrivă, aduce deservicii cetățenilor și, pe termen lung, crește cheltuielile statului. Mă refer aici la produse cu un 
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conținut ridicat de zahăr și în special la băuturile carbogazoase răcoritoare care au o influență puternică negativă în privința 

dezvoltării comportamentului alimentar la copii. România a depășit media Uniunii Europene în privința obezității infantile. 

Unul din patru copii români este supraponderal sau suferă de obezitate. Iar una dintre cauzele principale ale acestui fenomen 

este consumul în rândul copiilor a băuturilor răcoritoare cu mult zahăr. Din perspectiva sănătății publice, am putea spune că 

aceste băuturi au un efect nociv, care, pe termen lung vor amplifica cheltuielile cu asistența medicală pentru toate afecțiunile 

asociate obezității. De aceea, o cotă redusă de TVA la aceste produse nocive este cel puțin la fel de bizară cum ar fi, de pildă, 

un astfel de regim fiscal avantajos acordat pentru tutun sau alcool.   

De aceea vă întreb dacă Ministerul Finanțelor Publice intenționează să analizeze impactul unor facilități fiscale acordate unor 

produse sau servicii care afectează sănătatea publică și cresc cheltuielile sistemului public de asigurări sociale de sănătate?  

Iar dacă se vor constata că un astfel de regim fiscal avantajos nu este justificat în cazul unor categorii de produse și servicii, 

intenționează Ministerul Finanțelor să opereze o modificare a Codului Fiscal în acest sens? Iar dacă da, atunci ar putea avea 

loc o astfel de modificare?  

Vă mulțumesc.  

Solicit răspuns în scris.  

 

Cu deosebită stimă,  

  

Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Trecerea creșelor în subordinea Ministerului Educației în baza Legii 17/2022 

 

Domnule ministru,  

Modificarea Legii Educației Naționale prin Legea 17/2022 impune trecerea creșelor din subordinea autorităților locale în cea a 

unităților de învățământ. Această modificare continuă să creeze o stare de incertitudine în rândul angajaților acestor unități de 

educație antepreșcolară, care se tem pentru siguranța locurilor lor de muncă, precum și pentru drepturile lor salariale care ar 

putea suferi unele modificări.   

Având în vedere complexitatea acestui proces, vă rog să-mi comunicați câte creșe vor trece în subordinea Ministerului 

Educației, care este numărul angajaților acestora, dar și să-mi oferiți, de asemenea, mai multe amănunte privind metodologia 

de organizare și funcționare a lor.     

Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Sancționarea elevilor 

Domnule ministru, 

Articolul 16 din Statutul Elevului, adoptat prin Ordinul nr. 4742 în data de 10 august 2016, stabilește clar, la aliniatul 1 și 2, 

care sunt situațiile în care elevii sunt trași la răspundere pentru faptele lor, precum și formele de admonestare aplicate lor. Însă, 

în ciuda prevederilor stricte ale acestui regulament, pe zi ce trece auzim de fapte grave comise de elevi, de bătăi care, în loc să 

fie diminuate la minim, cresc ca număr, cât și despre tot felul de umilințe la care școlarii se supun unii pe alții atât în cadrul 

unităților de învățământ, dar și în afara acestora. În concluzie, violența în rândul minorilor, care urmează o formă de 
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școlarizare, crește constant și chiar pare de necontrolat din pricina unor cazuri punctuale de brutalitate extremă și ajung, din 

cauza gravității sau a amplitudinii lor, și în mass-media.   

Din această prespectivă îngrijorătoare și care trebuie cât mai repede moderată la nivelul tuturor școlilor și al liceelor, vă rog să-

mi precizați câți elevi au intrat sub incidența sancțiunilor prevăzute între punctele 1-9 de la aliniatele 1 și 2 ale Articolului 16 

din Statutul Elevului, în perioada cuprinsă între 2016-2021, câți dintre ei au atacat în instanță deciziile care li s-au aplicat, 

precum și numărul celor care au obținut hotărâri favorabile lor.    

Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 

Adrian Alda 

 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

Sprijinirea tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă 

 

Stimate domnule ministru,  

Una dintre cele mai frecvente probleme întâmpinate de tineri după finalizarea studiilor o reprezintă găsirea unui loc de muncă. 

De multe ori, angajatorii au condiții ce țin de experiența în muncă. Doar că, foarte mulți tineri sunt concentrați pe școală sau 

facultate și nu iau în calcul stagiile de practică sau de voluntariat. Din păcate, acest lucru poate avea consecințe negative la 

angajare. Pentru cei care vor să lucreze în domeniul în care și-au finalizat studiile, un internship sau un stagiu de ucenicie sunt 

esențiale.  

O altă problemă frecventă la angajare o reprezintă lipsa ofertelor de muncă, pliate pe experiența și pregătirea tinerilor. Dacă în 

marile orașe, tinerii absolvenți își pot găsi mai ușor un loc de muncă potrivit, în restul țării acest proces poate dura mult mai 

mult. Astfel, tinerii ajung să se angajeze în posturi care nu le aduc satisfacție sau în locuri prost plătite sau departe de casă.  

Domnule ministru, având în vedere aceste probleme cu care tinerii se confruntă în momentul în care își doresc să intre în 

câmpul muncii, aș dori să îmi transmiteți care sunt măsurile avute în vedere pentru a adapta sistemul de învățământ la nevoile 

pieței muncii din România.   

De asemenea, luând în considerare nevoia de experiență cerută la angajare, aș dori să îmi transmiteți ce măsuri aveți în vedere 

pentru a atrage tinerii către stagii de practică/internship sau alte forme de pregătire sau voluntariat, astfel încât condiția 

experienței să nu mai reprezinte o problemă.  

Solicit răspunsul în scris.  

Vă mulțumesc!  

 

Deputat 

Oana-Gianina Bulai 

*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Protecției Sociale 

 

Centrele de Plasament pentru reeducarea copiilor străini 

 

Crima oribilă din Mediaș comisă de un tânăr adolescent german, crimă cu caracter rasist, pune o serie de întrebări la care 

Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ar trebuie să răspundă.   

Aflăm din presă că un tânăr german se afla în plasament în România în urma unei hotărâri judecătorești din Germania. Mai 

sunt copii străini aflați în situații similare.   

În anul 2019, aflam cu stupoare că există asemenea centre de reeducare, odată cu scandalul de la Vişeu de Sus - Maramureş, 

centru unde copii din Germania erau tratați inuman, exploatați și agresați.  

Pe această cale vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Câți copii străini se află în centre de plasament în România cu scopul de a fi reeducați?  
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2. De ce se află acești copii în România, aduși într-un mediu străin, având în vedere că a aduce un copil cu probleme într-o altă 

cultură, într-o altă țară, altă limbă și alți oameni accentuează sindromul stresului victimizant, traumatizant încă o dată?  

3. Ce autoritate monitorizează aceste centre de reeducare?  

4. În cadrul centrelor de reeducare acești copii beneficiază de asistență psihologică?  

5. Cine decide soarta acestor copii și care este parcursul lor în viață după ce așa-zisa reeducare are loc?  

6. Este România o Casă de Corecție în aer liber pentru copii străini de care autoritățile din  

țările lor vor să se debaraseze?  

Solicităm răspuns scris pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege.   

  

Cu deosebit respect,  

  

Deputat 

Vasile Cîtea 

*** 

 

 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Numărul de posturi de la Direcția Publică Comunitară Județeană de Evideță a Persoanelor Tulcea 

 

Stimate domnule Ministru, 

  

Angajații Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea m-au informat că au primit o adresă de la 

Instituția Prefectului, înregistrată cu nr.4865/23.03.2022, prin care li se comunică că numărul de posturi va scădea de la 16 la 

15.  

Menționez că toate cele 16 posturi sunt ocupate în momentul de față și chiar și în aceste condiții instituția își desfășoară 

activitatea cu dificultate, de multe ori apelând la ajutorul logistic al Consiliului Județean Tulcea.  

Mai mult, conducerea instituției estimează că pentru buna funcționare ar fi necesare 23 de posturi.  

Această situație este dată și de specificul județului Tulcea, fiind foarte extins din punct de vedere geografic și având în 

componență Delta Dunării.  

Activitatea DPCJEP Tulcea în Deltă constă în deplasarea angajaților cu barca, aspect care îngreunează activitatea de control și 

extinde timpul necesar efectuării acestuia.  

Am anexat întrebării draftul memoriului redactat de conducerea DPCJEP Tulcea, care prezintă in extenso toate argumentele 

pentru menținerea și creșterea numărului de posturi.  

Având în vedere aceste aspecte, vă solicit să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  

1. Care au fost motivele care au stat la baza adresei prin care numărul de posturi de la DPCJEP Tulcea se reduc? S-a ținut cont 

de specificul județului?  

2. Aveți în vedere reevaluarea situației și revenirea asupra deciziei de diminuare a posturilor?  

Vă mulţumesc!  

 

  

Deputat 

Mirela Furtună 

*** 

 

Adresată domnului Marcel-Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Apa pe Câmpie, magistrala Miheșu de Câmpie - Luduș, jud. Mureș, are o șansă de fi realizată până la finalul anului 

viitor 

 

Domnule ministru,  
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Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României și 

reprezintă o sursă de speranță pentru multe comunități din țară.   

În ceea ce privește județul Mureș, proiectul major cuprins în POIM, care vizează creşterea nivelului de colectare şi epurare a 

apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, nu s-ar fi putut realiza integral 

până la termenul limită impus de Uniunea Europeană (2023), în principal din cauza unor contestații în instanță, a căror 

soluționare a durat aproape 5 ani de zile!  

În consecință, am fost informați că unica variantă prin care cetățenii județului Mureș din zonele vizate mai pot spera la 

alimentarea cu apă este desprinderea din proiectul major a două proiecte nemajore, în valoare de maxim 50 milioane Euro, 

acestea fiind stabilite astfel: Sistemul Miercurea Nirajului și magistrala de apă Miheșu de Câmpie-Luduș, menită să asigure 

atât alimentarea cu apă, cât și modernizarea infrastructurii actuale pentru următoarele localități: Sânger, Tăureni, Zau de 

Câmpie, Miheșu de Câmpie, Șăulia, Grebnișu de Câmpie, Cuci, Bârza, Cipăieni, Pripoare, Zăpodea, Vălișoara, Măcicășești, 

Fânațe, Moara de Jos și Gaura Sângerului.    

În timp ce primul proiect, Sistemul Miercurea Nirajului, se află într-un stadiu de implementare ceva mai avansat, fiind deja 

lansate în licitație publică proiectarea și execuția acestuia, cel de-al doilea proiect, menit să contribuie la creșterea nivelului de 

trai a peste 21000 de oameni se află, în continuare, într-un stadiu incert.   

Domnule ministru,   

Am luat la cunoștință faptul că toate părțile implicate din județul nostru au întocmit deja documentația necesară pentru 

demararea procedurilor de licitație prevăzute în proiectul nemajor Miheșu de Câmpie - Luduș, pe care au depus-o, pentru 

avizare, la Ministerul investițiilor și proiectelor europene.    

Având în vedere cele prezentate mai sus, termenul de finalizare extrem de scurt impus de Uniunea Europeană (30 iunie 2023) 

și faptul că fiecare secundă pierdută poate nărui complet și ultima speranță la o rețea de alimentare cu apă a cetățenilor din 

zona Miheșu - Luduș, permiteți-mi să vă întreb, domnule ministru:  

- Care este stadiul procedurii de avizare de la Ministerul investițiilor și proiectelor europene și când estimați că vor fi emise 

avizele necesare publicării licitației pentru proiectare și execuție a proiectului nemajor de realizare a magistralei de apă Miheșu 

de Câmpie - Luduș?   

- În câte obiective va fi împărțită investiția, pentru a facilita execuția lucrării și a se respecta termenul limită?   

Solicit răspuns scris.  

  

Deputat 

Dumitrița Gliga 

*** 

 

Adresată domnului Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Reconstrucția Ucrainei 

 

Stimate domnule ministru,  

  

În ultima perioadă se vorbește tot mai mult, pe bună dreptate, despre nevoia de reconstrucție a Ucrainei, odată ce invazia rusă 

va fi, așa cum sperăm, definitiv respinsă și încheiată. Se vorbește, de asemenea, la nivel european, despre un adevărat Plan 

Marshall pentru Ucraina.  

În vreme ce suntem solidari cu vecinii noștri invadați de ruși și în vreme ce ne implică activ alături de aliații și partenerii noștri 

în cadrul UE și al NATO, aș dori să semnalez faptul că deși Ucraina, desigur, este în acest moment o țară parțial distrusă de 

război și țările vecine, precum România, au mai suferit și vor mai suferi și ele de pe urma războiului!  

Date fiind cele prezentate mai sus, vă rog domnule ministru să îmi comunicați următoarele: (1) în ce măsură ministerul pe care 

îl conduceți este implicat în discuțiile la nivel european privind eventualele programe de sprijinire a reconstrucției Ucrainei 

după război, (2) cum va putea beneficia România de asemenea programe, (3) cum vor putea să se implice IMM-urile românești 

în lungul proces de reconstrucție a țării vecine și (4) cum va putea sprijini în mod direct, ministerul pe care îl conduceți firmele 

românești interesate să facă afaceri în Ucraina post-război.  Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris.  
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Deputat 

Ioan Mang 

*** 

 

Adresată domnului Ioan-Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Precizări privind fondurile din programul POC 4.1.1, Investiții în activități productive, destinate IMM-urilor grav 

afectate de pandemie 

 

Domnule ministru, 

În continuare multe companii românești, precum și unii reprezentanți ai IMM-urilor își exprimă disperarea privind banii 

promiși de stat pentru susținerea miilor de firme afectate de epidemia de Covid 19 și de restricțiile pe care aceasta le-a 

implicat.  

Vă rog să-mi precizați ce hotărâri ați dispus pentru ca bugetul destinat programului POC 4.1.1 să ajungă la antreprenorii care s-

au văzut obligați să-și reducă/suspende activitatea din cauza pandemiei, ce precizări suplimentare veți oferi privind forma 

finală a condițiilor de finanțare pe această măsură, având în vedere situația economică dificilă, și dacă veți opta pentru 

elaborarea unor proceduri mai simple, pe modelul celei folosite la Măsura 2- Grant capital de lucru.   

Solicit răspuns scris.  

 

Deputat 

Ștefan Mușoiu 

*** 

 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

 

Fonduri pentru sprijinirea refugiaților 

 

Stimate domnule ministru, 

De la inceputul războiului din Ucraina, mii de refugiați au fugit din calea soldaților ruși și au căutat refugiu inclusiv în 

România. Statul român a alocat fonduri considerabile pentru sprijinirea refugiaților, fonduri care au ajuns atât la autoritățile 

publice locale, cât și la persoane fizice și juridice.   

Vă rog, în aceste condiții, să detaliați cheltuielile efectuate de statul roman, prin instituțiile de profil, pe fiecare județ în parte în 

ceea ce privește cele trei tipuri de cheltuieli.  

Vă rog să specificați ce sume au ajuns la entitățile publice din județene României, în mod defalcat, și în special pe fiecare din 

cele 98 UAT-uri din județul Iași și Consiliul Județean Iași.  

De asemenea, vă rog să specificați separat sumele decontate de persoanele fizice și juridice până la data prezentei pentru 

fiecare județ în parte și defalcat, pe UAT-uri, pe județul Iași.  

Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  

  

Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 

*** 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 

 

Sancțiuni/măsuri dispuse la meciul de hockei dintre România și Ungaria 

 

Stimate domnule ministru, 

Recent, la un meci de hockei dintre România și Ungaria, desfășurat la Campionatul Mondial din Slovenia, jucătorii naționalei 

noastre, compusă în mare parte din etnici maghiari, au rămas pe gheață pentru a cânta alături de suporterii maghiari așa zisul 
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imn al Ținutului Secuiesc. În aceste condiții, vă rog să-mi spuneți ce sancțiuni/măsuri au fost luate la nivelul Ministerului pe 

care îl conduceți după acest eveniment și cine sunt cei care au fost trași la răspundere.  

De asemenea, vă rog să precizați ce sume a investit Guvernul Ungariei în ultimii 5 ani în cluburile de hochei pe gheață SC 

Miercurea Ciuc, ACSH Gheorghieni și Fenestela, parte a Ligii Naționale.  

De asemenea, vă rog să precizați care au fost sumele investite în ultimii 5 ani de Guvernul Ungariei în cluburile de fotbal Sepsi 

Sfântu Gheorghe, din prima Ligă de fotbal a României, și FC Csikszereda Miercurea Ciuc, echipă aflată în al doilea eșalon 

fotbalistic.  

Vă rugăm să ne răspundeți în scris!  

  

Deputat 

Marius-Eugen Ostaficiuc 

*** 

 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Măsuri și termene pentru a crește nivelul competențelor și abilităților funcționale pentru elevii din ciclul 

preuniversitar? 

 

Stimate domnule ministru, 

Având în vedere rezultatele slabe ale ultimului raport național privind nivelul competențelor funcționale din România ca 

urmare a testelor care au fost completate de peste 47.000 de elevi din toate regiunile țării pe o perioadă de 15 luni vă rog să-mi 

comunicați ce măsuri ați prevăzut pentru următorul an școlar, astfel încât să creștem nivelul acestora. În urma acestor evaluări, 

42% dintre elevii din România nu pot interpreta o informație pe care să o folosească în formarea unor idei proprii și integrarea 

acestora în contextul dat prin argumentarea unor ipoteze, nu pot stabili asemănări și diferențe între personaje, fapte sau 

concepte, nu pot identifica și forma concluzii pe baza detaliilor accesate și nu pot trata informația în raport cu un context 

general, cu o realitate recognoscibilă sau posibilă.   

 Nivelul competențelor funcționale la populația școlară a României în intervalul de vârstă 6-14 ani este scăzută. Nivelul mediu 

este plasat la foarte puțin peste nivelul de nefuncțional, în categoria minim funcțional. De aceea, este nevoie de o dublare a 

competențelor și abilităților funcționale pentru ca nivelul mediu să treacă de 50 de puncte, intrând astfel în categoria 

funcțional.  

 În opinia mea, este mult mai important să identificăm măsuri concrete prin care să punem accentul pe creșterea nivelului 

acestor competențe care reflectă capacitatea unei persoane de a relaționa cu un text, cu o situație, cu o problemă, decât pe 

nivelul notelor obținute la clasă.   

 Ca urmare a faptului că ați anunțat că în septembrie 2023 veți prezenta o nouă lege a educației naționale, este important să 

luați în considerare implementarea de programe și soluții prin care elevii din România să poată înțelege informația cu care 

interacționează și să aibă competențe pentru recunoașterea și înțelegerea modului de organizare a situațiilor în contextul dat, să 

lucreze cu informația dată și să prelucreze în moduri mai elaborate detaliile accesate, astfel încât să nu ne trezim peste câțiva 

ani că avem iar o mare parte din absolvenți care nu pot aplica la nivel practic competențele și abilitățile funcționale pe care le-

au dobândit pe parcursul anilor de școală.  

Solicit răspuns în scris.  

 

 

Deputat 

Daniela Oteșanu 

*** 

 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Expirarea termenului de adoptare a ordinului comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Muncii şi Protecţiei 

Sociale referitor la criteriile biopsihosociale necesare la încadrarea în grad de handicap 
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Stimate domnule ministru,  

Legea nr. 185/2021 pentru completarea art. 861 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap este în vigoare de la 05 iulie 2021. Această lege vine în sprijinul părințiilor copiilor ce suferă de boli degenerative 

ori au alte probleme grave de sănătate care vor scăpa de drumurile repetate în fața comisiilor ce stabilesc încadrarea în grad de 

handicap grav, deoarece, în anumite situații, valabilitatea certificatelor de handicap se va prelungi până la împlinirea vârstei 

majoratului. Măsura e cuprinsă într-o lege care nu are norme de aplicare cu toate că este reglementat faptul că în termen de 60 

de zile de la data intrării în vigoare a legii se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi 

protecţiei sociale criteriile biopsihosociale prevăzute la art. 861 alin. (21) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  

Având în vedere cele prezentate, vă rog să-mi comunicați care sunt argumentele pentru care nu s-a respectat termenul prevăzut 

de lege și care sunt măsurile pe care intenționați să șe adoptați în ceea ce privește adoptarea și publicarea cât mai rapidă a 

acestui ordin comun.Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!   

 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Situația Muzeului Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida” 

 

Domnule ministru,  

 

În spațiul public a apărut informația potrivit căreia numărul angajaților Muzeului Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie 

Leonida”, aflat în administrarea SC Electrica Serv SA, va fi redus drastic.  

Conform prezentării de pe pagina de internet a Electrica Serv, „colecțiile muzeului reunesc peste 5.000 de exponate, care 

reprezintă tot atâtea mărturii despre evoluția tehnicii și care sunt adunate în 300 de colecții”, iar „un număr de aproximativ 800 

de exponate fac parte din categoria tezaur”.  

Această reducere a numărului angajaților va determina punerea în pericol a valoroaselor exponate care au nevoie de conservare 

permanentă și susținută.  

Având în vedere importanța acestui muzeu tehnic, domnule ministru, vă întreb:  

• Au fost întreprinse demersuri pentru a soluționa situația Muzeului Național Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”?  

• Care sunt acestea?  

Solicit răspuns în scris.  

 

Deputat 

Laurențiu Țepeluș 

*** 

 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

 

Termenul de implementare al Planului de restructurare la  

Complexul Energetic Oltenia trebuie prelungit 

 

2026, termenul asumat de Complexul Energetic Oltenia și Ministerul Energiei de implementare a Planului de restructurare al 

companiei trebuie prelungit! Motivele sunt multiple și de importanță majoră. Din punct de vedere al siguranței naționale și al 

crizei energetice mondiale, atunci când a fost elaborat planul de restructurare situația era complet diferită. De asemenea, 

nimeni nu anticipase conflictul din Ucraina, care a acutizat criza energetică europeană și a pus România, alături de toate 
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celelalte state ale Uniunii, în situația de a căuta soluții interne de producere a energiei. Din acest punct de vedere, conform 

estimărilor specialiștilor din domeniu, efectele războiului din țara vecină se vor resimți mulți ani de acum înainte.  

Nu cu mult timp în urmă, Complexul Energetic Oltenia și-a demonstrat, încă o dată, capacitatea și importanța în cadrul 

Sistemului Energetic Național, susținând o treime din consumul național de energie, atunci când niciun alt producător nu putea 

livra în sistem din varii motive. Cărbunele este cea mai sigură sursă de producere a energiei, iar acesta trebuie să reprezinte cel 

mai important argument în menținerea activității miniere în sistem.  

Renunțarea la activitatea de extragere a cărbunelui trebuie făcută doar atunci când compania a efectuat stadiul complet de 

reconversie pe gaz și alte surse de producere a energiei, exclus mai devreme. Și, cel mai important, carierele nu trebuie închise 

ci băgate în conservare, pe modelul țărilor dezvoltate, astfel încât redeschiderea acestora în caz de nevoie să poată fi făcută cu 

ușurință.  

Activitatea Complexului Energetic Oltenia este un subiect care mă preocupă în mod deosebit, fiind vorba despre o companie 

care activează pe teritoriul județului din care provin și a cărei importanță o cunosc foarte bine. CEO reprezintă 90% în rândul 

producătorilor de energie pe bază de cărbune din România, de aceea, atunci când vorbim despre combustibili fosil, de fapt, 

vorbim despre compania din Gorj.  

Dacă renegocierea Planului de restructurare nu a fost posibilă, așa cum v-am cerut în penultima interpelare, revin cu acest 

subiect și vă rog, domnule ministru, să tratați cu maximă responsabilitate posibilitatea prelungirii termenului de implementare 

al acestui plan la Complexului Energetic Oltenia. Acest lucru ar oferi României o perspectivă stabilă și sigură din punct de 

vedere energetic.  

Astfel, vă rog să specificați dacă aveți în vedere posibilitatea de prelungire a implementării Planului de restructurare de la 

Complexul Energetic Oltenia, iar dacă nu, care este viziunea dumneavoastră cu privire la susținerea Sistemului Energetic 

Național în condiții de siguranță.  

Solicit răspuns în scris.  

Vă mulțumesc!  

 

Deputat 

Mihai Weber 

*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Soluții pentru eliminarea cuiburilor de ciori din comuna Recea, Maramureș 

 

Domnule ministru,  

 

Mă adresez dumneavoastră în speranța că veți interveni cu promtitudine și maximă responsabilitate în rezolvarea situației pe 

care o semnalez și care este una vitală și de urgență maximă pentru comuna Recea din județul Maramureș, dar probabil și 

pentru alte unități administrativ-teritoriale care se confruntă cu un atac continuu al ciorilor asupra culturilor fermierilor.   

Potrivit primarului comunei Recea, județul Maramureș, dl. Octavian Pavel, în comuna menționată și-au făcut cuib peste 450 de 

ciori care atacă, sistematic, terenul semănat de către localnici, provocând daune majore. În acest sens vă prezint și câteva link-

uri prin care cazul a fost semnalat în mass-media locală și chiar națională, dar nimeni nu a oferit, până în prezent, nicio soluție. 

Găsiți știrea pe ziarul online județean Emaramureș, la link-ul https://www.emaramures.ro/fermierii-din-recea-sunt-terorizati-

de-ciori-pasarile-mananca-toateculturile/, dar și pe ZiarMM, la adresa: https://ziarmm.ro/galagie-ciorile-din-recea-vin-catre-

baiamare/ sau pe știrile naționale, un link pe care vi-l pun la dispoziție fiind de la postul Kanal D:  

https://www.stirilekanald.ro/fermieri-terorizati-de-ciori-si-cormorani-pasarile-mananca-toateculturile-oamenilor-20222115.   

Vă informez, domnule ministru, că administrația locală din Recea a cerut și ajutorul Instituției Prefectului, Județul Maramureș, 

dar și al parlamentarilor din județ, rugându-ne să apelăm la Domnia Voastră, în calitate de Ministru al Mediului, cu speranța că 

veți oferi, în cel mai scurt timp, o soluție care să ducă la protejarea culturilor agricultorilor. Personal, consider că ceea ce se 

întâmplă în Recea este tragic pentru oamenii care își văd culturile de porumb și de floarea soarelui atacate de ciori, despre care 

știm că sunt păsări protejate prin lege. Legea, însă, domnule ministru, trebuie gândită în așa fel încât să protejeze și munca 

cetățenilor, muncă care le asigură acestora traiul de zi cu zi. Înainte de atacurile ciorilor, care sunt în număr tot mai mare în 
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comuna Recea dar și în alte zone ale Maramureșului, lacurile din acest areal au fost atacate de cormorani care au mâncat peștii 

din bălți, provocând alte pagube însemnate.   

Vă informez, domnule ministru, că problema ciorilor care atacă culturile fermierilor este una care se înregistrează la nivel 

național, fapt pentru care trebuie să reveniți asupra formei legii și să oferiți soluții cetățenilor disperați, care își văd munca 

risipită de aceste păsări. Am speranța că veți verifica această situație și veți dispune măsuri urgente fapt pentru care vă întreb:   

1. Cum putem salva culturile agricole atacate de ciori, dacă aceste înaripate sunt apărate de lege?  

2. Cum pot fi despăgubiți agricultorii a căror muncă a fost distrusă de ciori și care se află într-o situație disperată, pentru că 

ciorile se aciuează în zonă an de an?  

Solicit răspuns oral și scris.   

  

Deputat 

Gabriel-Valer Zetea 

 

*** 

➢ Interpelări 

 

 

Adresată: domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

De către: doamna Alexandra Huțu, deputat  

Obiectul interpelării: Evaluarea propunerii legislative privind activitatea de acvacultură și de comercializare a 

produselor obținute din acvacultură (PL-x nr. 474/2021) 

 

Stimate domnule ministru, 

 Având în vedere că în urma solicitării adresate Secretariatului General al Guvernului în 09.11.2021 cu privire la emiterea 

punctului de vedere al Guvernului pentru Plx nr. 474/2021, am primit răspunsul nr. 3b-6/1032 din 26.11.2021 prin care sunt 

informată că a fost solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale constituirea unui grup de lucru împreună cu mai 

multe ministere și autorități, vă rog să-mi transmiteți opinia dumneavoastră cu privire la oportunitatea acestei inițiative 

legislative elaborată de parlamentarii PNL.  

În opinia mea, în urma consultării avizelor consultative emise de Consiliul Economic și Social și de Consiliul Legislativ am 

constatat că opinia este una de avizare nefavorabilă întrucât prevederile propunerii legislative, în special cele care fac referire 

la vânzarea de terenuri aflate în proprietatea privată a statului, inclusiv cele aflate sub luciul de apă, conțin elemente 

interpretabile și ambigue, ce pot da naștere la acţiuni abuzive în legătură cu aceste active. Pe de altă parte, nu s-a respectat 

cadrul legal coerent și stimulativ al Uniunii Europene în acest domeniu, care reglementează sectorul de pescuit alături de 

sectorul acvaculturii, mai cu seamă în contextul organizării pieţei comune a pescuitului, aşa cum este acesta statuat prin 

dispoziţiile Regulamentului (UE) nr.l379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 

organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 

1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului.  

De asemenea, analiza Consiliului Legislativ a arătat că nu sunt respectate normele de tehnică legislativă, că nu sunt îndeplinite 

criteriile de claritate, precizie și previzibilitate, că se face confuzie între noțiunile de „concesiune”, „arendare”, „privatizare”, 

iar în cuprinsul proiectului sunt inserate norme care sunt fie incomplete, fie sunt fără legătură cu restul articolului din care fac 

parte.  

Ca urmare a tuturor aspectelor enunțate vă rog să-mi comunicați evaluarea dumneavoastră cu privire la reglementarea 

aspectelor din această inițiativă legislativă ce ţin de desfăşurarea activităţilor de acvacultură, dar mai cu seamă de 

comercializarea produselor din acvacultură, ce fac obiectul de reglementare al normelor europene incidente și dacă se impun 

modificări ale proiectului sau respingerea în totalitate a propunerii de lege.  

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  

Vă mulțumesc. 

  

Deputat 

Alexandra Huțu 

*** 
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Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 

De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 

Obiectul interpelării: Soluțiile pe termen mediu și lung pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de gaze și 

creșterea capacității administrative pentru ca România să devină un actor important pe această piață la nivelul 

Europei 

 

Stimate domnule ministru,  

Având în vedere că România este al doilea mare producător de gaze din Uniunea Europeană, dar cu o producție în scădere, 

infrastructură îmbătrânită şi capacitate administrativă și instituțională insuficientă pentru a susține o politică ambițioasă la 

nivel european, în urma deblocării exploatărilor onshore și offshore, ce soluții ați adoptat pentru a reface funcționalitatea 

rețelei de gaze la nivel național?  

Așa cum știți în România, exploatarea de petrol şi gaze are o istorie de peste 120 de ani şi o mare parte dintre sondele şi 

infrastructura de gaze utilizate în prezent sunt în funcțiune de 30 - 60 de ani. La nivel naţional, există doi producători mari 

Romgaz - doar gaze și Petrom - petrol și gaze, care acoperă peste 90% din producţie, alături de alte companii mai mici.   

De asemenea, în ceea ce privește depozitele de înmagazinare și rețelele de transport și distribuție, acestea au fost construite în 

urmă cu peste 70 de ani.  

Aveți vreun plan de înlocuire sau modernizare a acestor instalații?  

Totodată, Ministerul Energiei are în vedere să folosească metodologii de evaluare pentru industria de petrol şi gaze care să 

măsoare scurgerile şi pierderile de metan pentru a prioritiza acţiunile de reducere a acestora? În acest moment, din analizele de 

specialitate consultate am constatat că este acoperit doar sectorul upstream - producţia de petrol şi gaze, pentru un eşantion de 

zone, existând astfel diferențe semnificative în ceea ce priveşte întreţinerea şi exploatarea activelor în întreaga ţară.  

În același timp am sesizat faptul că la inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, raportarea României se află la 

cel mai scăzut nivel pentru că estimările fiecărui sector sunt derivate pe baza unor factori care nu sunt specifici ţării, corectaţi 

doar cu nişte observaţii minime din viaţa reală, acolo unde acestea sunt disponibile. Toate datele noastre provin din raportarea 

către Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice. În acest domeniu, aveți în vedere utilizarea unor 

instrumente mai performante care să ia în considerare realitatea de pe teren, vechimea sau deteriorarea activelor, procedurile 

de manipulare a echipamentelor, precum și alte date importante.  

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  

 

Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 

*** 

 

Adresată: doamnei Gabirela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 

De către: domnul Vasilică Toma, deputat 

Obiectul interpelării: Situația copiilor exploatați prin muncă 

 

Stimată doamnă ministru, 

Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului, ratificată de aproape toate țările din lume, include prevederi explicite 

împotriva exploatării economice a copiilor. Articolul 32 al Convenției interzice munca copiilor care interferează cu educația 

unui copil și/ sau este periculoasă sau dăunătoare pentru dezvoltarea copilului. Articolul prevede ca părțile semnatare să 

stabilească o vârstă minimă pentru ocuparea forței de muncă, să definească orele și condițiile pentru angajarea acceptabilă a 

tinerilor și să creeze mecanisme de implementare care să asigure respectarea acestor norme de către toți actorii relevanți. A 

pune capăt exploatării prin muncă a copiilor face parte din obiectivele Agendei de Dezvoltare Durabilă pentru 2030.  

Pentru a elimina exploatarea prin muncă a copiilor avem nevoie de mecanisme consolidate de prevenire, și să asigurăm servicii 

adecvate pentru a oferi tot sprijinul necesar copiilor ale căror drepturi au fost încălcate.  

Munca copiilor sau exploatarea prin muncă a copiilor este definită ca o muncă periculoasă pentru sănătatea, educația, 

dezvoltarea fizică sau mentală a copilului. Munca copiilor cuprinde diverse sectoare, inclusiv agricultura, industria 

prelucrătoare, industria extractivă și mineritul, precum și serviciile domestice. Adesea, copiii exploatați prin muncă sunt prinși 

într-un ciclu vicios al sărăciei. Prea mulți copii din lume încă muncesc în loc să meargă la școală.  
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Având în vedere cele prezentate vă rog să îmi comunicați care este situația copiilor exploatați prin muncă la noi în țară și ce 

măsuri de prevenție avem în legislație.  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!   

 

Deputat 

Vasilică Toma 

*** 

 

 

 

 

 

 

Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 

 
 

 

➢ Declarații politice 

 

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) devine din ce în ce mai puternică! 

 

Domnule președinte de ședință, 

  Stimați colegi, 

 

 Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei pare, pe zi ce trece, că atinge obiective contrare celor avute 

în minte de ruși. Pe lângă faptul că armata ucraineană începe să câștige din ce în ce mai mult teren în fața invadatorilor, 

efectele invaziei au răsunat în părțile cele mai puțin așteptate. Începând cu Elveția, care a renunțat la neutralitate și a aplicat 

sancțiuni economice Rusiei la unison cu toată Uniunea Europeană, astăzi avem două țări importante care și-au anunțat dorința 

de a deveni parte a Alianței Nord-Atlantice. Este vorba despre Finlanda și Suedia.  

 Deși procesul de reflecție al celor două țări de a adera la NATO nu este de dată recentă, invazia ilegală și neprovocată 

a Rusiei în Ucraina a făcut ca aceste două state, cu o tradiție istorică de neutralitate, să caute protecția colectivă a țărilor 

pașnice și civilizate din Europa. Dacă Putin a pornit războiul cu gândul că va diminua prezența NATO în regiune, s-a trezit 

astăzi în fața contrariului. Granița NATO se va extinde, iar Marea Baltică se va transforma, făcând abstracție de exclava rusă 

Kaliningrad, într-o mare NATO. Este răspunsul ferm pe care îl primește dictatorul Vladimir Putin. NATO nu se extinde așa 

cum a obișnuit Rusia țaristă, Uniunea Sovietică sau Federația Rusă de astăzi. Statele, în virtutea dreptului lor inalienabil de a-și 

decide singure soarta, doresc să fie parte dintr-o alianță care înseamnă securitate, prosperitate și libertate. 

 În prezent, NATO reunește 30 de state membre, 21 dintre acestea fiind și membre UE. Odată cu aderarea Finlandei și 

Suediei, NATO va ajunge la 32 de membri și 23 de state UE concomitent. Armatele celor două țări sunt redutabile și 

reprezintă pentru Organizația Nord Atlantică o „achiziție” însemnată, ele devenind importante furnizoare de securitate 

regională, în special pentru țările baltice. România va sprijini activ aderarea cât mai rapidă a celor două state, cărora trebuie să 

li se ofere garanții de securitate încă din timpul procesului de aderare, pentru a nu ne trezi în situația în care Putin, într-o altă 

decizie irațională, pornește o acțiune cu caracter militar împotriva lor. De asemenea, suntem fermi susținători ai parcursului 

european și euro-atlantic al Republicii Moldova și Ucrainei. România este un furnizor de securitate regională în cadrul NATO, 

un stat care va promova și lupta mereu pentru dreptul fiecărui popor de a-și decide calea pe care vrea să o urmeze!  

Vă mulțumesc! 

Deputat  

Florin Claudiu Roman 
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*** 

 

 

12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 

 12 mai este o zi importantă pentru toți asistenții medicali din întreaga lume. Această zi reprezintă ziua de naştere a 

asistentei medicale Florence Nightingale (12 mai 1820), cea care a deschis prima şcoală pentru asistentele medicale, pe lângă 

Spitalul "Saint Thomas" din Londra, în 1860. În calitatea mea de deputat liberal în Parlamentul României îmi face o deosebită 

onoare să urez un sincer „La mulți ani!” tuturor asistentelor și asistenților din țara noastră, oameni care își fac treaba cu 

profesionalism, dăruire și spirit de sacrificiu, punând deasupra propriilor persoane interesul și sănătatea pacienților. Consiliul 

Internaţional al Asistenţilor Medicali (International Council of Nurses - ICN) a celebrat pentru prima dată Ziua internaţională a 

asistenţilor medicali în anul 1965. Tema din 2022 a acestei zile, stabilită de Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali, 

este "Nurses: A Voice to Lead - Invest in Nursing and respect rights to secure global health", făcând un apel pentru investiţia 

în asistenţa medicală şi respectarea drepturilor de securitate a sănătăţii globale.  

 Istoria țării noastre este marcată profund de înaltul serviciu adus de asistente în Primul Război Mondial, femei 

deosebite care aduceau confort și alinare soldaților români răniți în timpul luptei pentru reîntregirea națională. Regina Maria 

este exemplul cel mai elocvent pentru ceea ce presupune a fi asistentă, mai ales în timp de război, lăsându-și la o parte titlurile 

regale și expunându-se pericolului la fel ca oricare altă eroină din spatele fronului. Pe lângă Regina Maria, care va rămâne 

veșnic simbolul eleganței și empatiei contrapus ororii pe care o reprezintă războiul, multe doamne din România, provenind din 

toate straturile societății, vor rămâne în anonimat, însă serviciul lor în slujba țării și sacrificiul (multe fiind răpuse de pandemia 

de gripă spaniolă) va fi veșnic recunoscut și cinstit. 

 În ultimii doi ani de zile ne-am confruntat și noi cu un scenariu pe care numai în cărțile de istorie îl întâlnisem. 

Pandemia de Covid-19 a atins viețile majorității românilor, indiferent dacă au trecut prin boală sau au avut cunoștințe afectate 

de aceasta. În prima linie a luptei cu teribilul virus s-au aflat medicii, dar mai ales asistentele și asistenții medicali. Din păcate, 

unii dintre ei au fost răpuși de virusul cu care se luptau zi de zi în spitale. Cei mai mulți au ajuns la epuizare severă fizică și 

psihică în cei doi ani scurși de la debutul tragediei epidemiologice. În fața lor trebuie să ne plecăm capetele, să le mulțumim că 

ne sunt alături și au grijă de noi zi de zi, atunci când suntem în stare de neputință. Cinste lor!  

  

Deputat  

Vetuța Stănescu 

*** 

 

Legea offshore 

 

Obiectivul principal al politicii energetice a României este asigurarea independenței și securității din punct de vedere 

energetic, care este în acord cu obiectivul UE, acela de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 

2050. Strategia Energetică a României face parte din procesul de dezvoltare a României și vizează creșterea sectorului 

energetic în condiții de sustenabilitate și creștere economică, ținând cont de directivele europene. 

Prin urmare, săptămâna trecută, plenul Senatului a adoptat cu majoritate de voturi propunerea legislativă privind unele 

măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre 

petroliere offshore, iar acum va fi rândul nostru să o analizăm, să o dezbatem și să o votăm. Acest proiect își asumă asigurarea 

demarării proiectelor strategice de dezvoltare și exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, în scopul creșterii securității 

energetice, reducerii dependenței de gaze de import și facilitării tranziției către surse de energie curate.  

Pentru a susține proiectele de dezvoltare a resurselor de gaze din Marea Neagră și pentru a încuraja investitorii din 

domeniu, Legea offshore aduce următoarele modificări: 

• Eliminarea impozitării suplimentare a veniturilor pentru prețurile de vânzare la care investitorii nu realizează 

supraprofituri (între 45,71lei/MWh și 85lei/MWh);  
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• Creşterea de la 30% la 40% a nivelului maxim pentru deducerea investiţiilor din segmentul upstream pentru 

determinarea impozitului suplimentar; 

• Eliminarea limitării deducerii investiţiilor pentru calculul impozitului pe profit; 

• Reglementarea regimului fiscal pentru perimetrele onshore de adâncime mai mari de 3000 m; 

• Eliminarea utilizării preţului de referinţă în determinarea bazei de calcul a impozitului asupra veniturilor suplimentare. 

De asemenea, actul normativ stabilește un regim fiscal competitiv deoarece veniturile sunt împărțite între 60% statul 

român și 40% investitor, iar România va avea drept de preempțiune la achiziția gazelor naturale, cu alte cuvinte, va putea 

acoperi necesarul intern înainte de a vinde surplusul către export. Același cadru fiscal se va aplica atât pentru investițiile 

offshore, cât și pentru cele onshore de adâncime, cum sunt cele de la Caragele (jud. Buzău), începutul exploatărilor fiind 

preconizat în anul 2024. 

Pentru țara noastră, Legea offshore înseamnă parcurgerea primelor etape atât pentru a fi independentă din punct de 

vedere energetic, cât și pentru a deveni un furnizor de securitate energetică la nivel regional.  

 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

*** 

 

Susținerea și respectul pentru familie, în centrul preocupărilor Guvernului  

 

 Printr-o rezoluție din anul 1993, ziua de 15 mai a fost declarată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite 

ca fiind Ziua Internațională a Familiei. Obiectivul principal al acestei zile este de a accentua importanţa familiei şi a promova 

valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor 

formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în vârstă, etc.. 

În intenția comunității internaționale, Ziua Familiei a fost menită a fi un prilej de sensibilizare a tuturor cetățenilor și 

autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia în societatea contemporană, dar și o bună ocazie de a celebra 

uniunea dintre soț, soție și copii. 

Recenta aniversare a Zilei Internaționale a Familiilor, care coincide și cu Ziua familie române, a readus în atenția 

publică rolul clasei politice autohtone în promovarea respectului şi atenției pentru familie.  

Din acest punct de vedere, Guvernul și majoritatea parlamentară PNL au inițiat numeroase strategii și proiecte 

legislative și guvernamentale, destinate îmbunătățirii condiției familiilor din România, precum și pentru creșterea dorinței și 

responsabilității românilor de a-și forma o familie. 

Nu în ultimul rând, Ziua Familiei este o oportunitate de a face front comun împotriva fenomenului violenței domestice 

și pentru protejarea drepturilor copilului.  

Desigur, sunt încă o serie de probleme cărora trebuie să le găsim rezolvarea în plan legislativ, cele mai stringente 
fiind violența domestică și inegalitatea de șanse între bărbați și femei. Sunt două capitole sensibile ale prezentului, unde 
înregistrăm încă, din păcate, recorduri nedorite. 

Sunt convinsă însă că Guvernul Nicolae Ciucă este preocupat de creșterea numărului femeilor supuse violențelor de 
toate genurile, precum și de faptul că mult mai mulți bărbați se află în posturi cheie de conducere, îndeosebi în companiile 
de stat, comparativ cu femeile, inechități ce trebuie în cel mai scurt timp corectate. 

 

Deputat 

Cristina Burciu 

*** 

 

Declarație politică 

 

Stimați colegi, 

Am fost într-o vizită oficială la Kiev și în alte localități din Ucraina alături de 20 de parlamentari din Europa și 

America de Nord și oficiali de rang înalt din organizații și instituții internaționale. 
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Scopul deplasării a fost acela de a arăta solidaritate și implicare pentru vecinii noștri greu încercați de ororile 

războiului și de a înțelege pe deplin consecințele acestuia. România este implicată ferm în ajutarea Ucrainei în toate planurile 

și cu toate resursele instituționale, logistice și financiare. Suntem conștienți că ceea ce vom vedea acolo ne va marca, pentru că 

mulți dintre noi am avut neșansa de a trăi în vecinătate coșmarul unui conflict de neimaginat.  

Din păcate, orice regulă de război a fost călcată în picioare: sute de copii și-au pierdut viața, femei violate și ucise, 

milioane de familii destrămate, iar numărul total al victimelor poate depăși ușor orice estimare, întrunindu-se toate elementele 

posibile pentru condamnarea crimelor de război. 

Ce am văzut la Bucha, Irpin, Borodianka, Hostomel 

Am văzut cu ochii mei gropile comune, distrugerile imense, sute de case și blocuri rase complet, am văzut locurile 

genocidului pe care invadatorii ruși l-au transformat în cel mai cumplit loc al crimei din Europa. „A doua armată a lumii” s-a 

dovedit a fi o armată de violatori și tâlhari, criminali odioși care nu mai pot fi considerați ființe umane. Garda națională rusă, 

mercenarii ceceni, soldații Armatei Ruse au făcut ca 80 de ani de civilizație după al doilea război mondial să fie șterși. 

Toate împrejurimile Kievului arată ca în al doilea război mondial. Pădurile din jurul Kievului arată ca acum 80 de ani, 

după invazia nazistă, totul este ars, distrus, soldații sunt acum la toate baricadele, avanposturile, cazemate, nimic nu este 

încheiat. În suburbiile Kievului a fost o crimă și o distrugere sistematică, planificată, coordonată. Obiectivul a fost întâi 

terorizarea populației și apoi crima în masă și colapsarea infrastructurii critice. 

Barbaria a fost flagrantă aici, în Bucha, nimic nu va mai fi ca înainte. Crimele au început pe 25 februarie, a două zi 

după invazie. La începutul lui aprilie, când forțele ucrainene au eliberat împrejurimile Kievului, crimele odioase au ieșit la 

suprafață. Acestea au schimbat cursul războiului din Ucraina. Torturile și asasinatele armatei ruse au întărit voința guvernelor 

occidentale de a înarma Ucraina și au redus posibilitatea pentru o pace negociată. Liderii din toată Europa au venit la Bucha și 

continuă să vină pentru a vedea ei înșiși devastarea și crima. Ceea ce s-a întâmplat aici cred că a pus capăt posibilității ca 

Ucraina să mai cedeze ceva. Ucraina va lupta pentru a căuta dreptatea de la Bucha și de peste tot. Acesta e noul legământ al 

Ucrainei.   

Peste 1200 de cadavre au fost găsite până acum într-un areal pe care l-am parcurs și care curpinde localitățile satelit de 

lîngă Kiev: Bucha, Irpin, Borodianka, Hostomel și în alte zeci de sate. Acestea sunt situate la 30-60 Km de Kiev și aveau 

populație numeroasă de 13.000-60.000 locuitori fiecare. Criminalii ruși s-au răzbunat pe tot ce au găsit în cale pentru că au 

realizat că nu pot intra în Kiev. Rezistența și ostilitatea ucrainenilor i-au făcut pe ruși să aplice planul barbar, adică uciderea 

bărbaților adulți, torturile, violarea femeilor pentru a suprima rezistența și de a obține o cădere nervoasă colectivă, o prăbușire 

și un abandon care să se răspândească în toată țara. 

Primarul din Borodianka mi-a spus că toată infrastructura orașului a fost distrusă, aproape toate blocurile bombardate 

și fiecare din cei care au rămas în oraș când au venit rușii are, dacă mai este în viață, o traumă pentru totdeauna.  

În Bucha, unde au fost uciși peste 400 de ucraineni, groapa comună pe care am văzut-o a fost identificată în primele 

zile ale lui martie din satelit, cadavrele au fost ulterior deshumate și analizate de procurori și legiști și s-au văzut crimele 

odioase: cadavre legate cu mâinile la spate, împușcați în cap sau în membre, unii cu ochii scoși sau alte torturi îngrozitoare. 

Unele cadavre sunt decapitate. Mulți au fost răpiți, puși să sape gropi individuale sau luați de ruși pentru diverse operațiuni în 

spatele frontului. Există numeroase cazuri, unde, după bombardamente, oamenii s-au adăpostit în subsoluri, dar cu ajutorul 

grenadelor și a puștilor mitralieră, rușii au pătruns și i-au lichidat astfel. Numai în ultimele zile câteva gropi comune au fost 

identificate cu zeci de civili lichidați de soldații lui Putin. 

Au avut liste, au căutat cu precădere bărbați și membri ai elitei, cum ar fi oficiali locali, activiști sau uneori doar 

bărbați de vârstă militară. Au mers din casă în casă, blocurile și casele care nu sunt complet distruse au geamurile și ușile 

sparte, a fost o vânătoare locuință cu locuință, apartament cu apartament. Lunetiștii au stat săptămâni aici, astfel încât, când 

oamenii ieșeau pentru a căuta mâncare, îi executau sau prindeau imediat. Supraviețuitorii, oficialii și militarii ne au spus cum 

rușii trăgeau în toate direcțiile, în orice mișcare era pe stradă sau la ferestre, puteau vedea cu vizierele lor termice orice mișcare 

și astfel eliminau pe toți. 

Bătălia pentru a prelua Kievul s-a transformat într-o crimă odioasă, alături de torturi, incendieri, violuri.  

Am înțeles pe deplin că invazia barbară a rușilor în Ucraina a avut scopul de la bun început a unui genocid: de a 

elimina națiunea ucraineană. 90% dintre victime sunt executate cu ordine și acțiuni prestabilite. Demonstrează că rușii au 

comis în mod deliberat execuții în masă ale ucrainenilor, că au comis un genocid. 

Agresiunea împotriva Ucrainei este împotriva Europei. Este agresiunea criminală împotriva unui stat independent, 

suveran, pașnic. Este cea mai gravă și mai barbară agresiune în Europa de la al doilea război mondial. Armata rusă nu a crezut 
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vreodată că, odată cu invazia din Ucraina, va întâlni un popor atât de motivat pentru a-și apăra pământul, valorile și libertățile 

lumii civilizate, o lecție de curaj pentru noi toți. 

 

Deputat 

Alexandru Muraru 

*** 

 

 

Declarație politică 

 

Prin această declarație politică doresc să readuc în atenția dumneavoastră câteva din măsurile aprobate prin pachetul 

“Sprijin pentru România”, măsuri menite să sprijine mediul de afaceri, investițiile, precum și să protejeze locurile de muncă: 

• Schema de ajutor de stat pentru operatorii economici din sectorul transportului rutier de mărfuri și persoane, pentru 

compensarea creșterii prețurilor la carburanți. Bugetul este de 300 milioane lei și se estimează că vor fi aproximativ 3.000 de 

companii beneficiare;  

• Ajustarea contractelor de investiţii publice în derulare, finanţate din fonduri naţionale şi europene, ca răspuns la 

creşterea preţurilor la materiale, manoperă, transport şi utilaje. În acest an, pentru susținerea investițiilor publice suma pusă la 

dispoziție va fi de 5,2 miliarde lei ; 

• Prelungirea șomajului tehnic de 75% din salariu până la sfârşitul anului pentru angajații firmelor afectate de războiul 

din Ucraina. Valoarea programului este de 450 milioane de lei, iar finanțarea se va face din fonduri europene.  

• 300 de milioane de euro granturi, capital de lucru, pentru fermierii români.  

• Salariul minim în agricultură şi industria alimentară de 3.000 de lei brut, asemănător celui din sectorul construcţiilor.  

Astfel, în fața provocărilor sociale și economice cu care ne confruntăm, Guvernul condus de premierul liberal Nicolae 

Ciucă  vine cu soluții de sprijin pentru românii a căror viață a fost afectată de perioada de pandemie, iar acum este afectată de 

explozia prețurilor la bunurile de consum. Programul ”Sprijin pentru România” este încă o dovadă a faptului că în centrul 

activității Guvernului se află cetățeanul și economia tării.  

Nu pot să închei declarația mea fără a le vorbi sucevenilor, pe care sunt onorată să îi reprezint în Parlament, și despre  

Programul ” Anghel Saligny”. 

Prin acest Program, județul nostru va primi aproape 1,7 mld. de lei pentru dezvoltare:   713.111.162 lei pentru apă și 

canalizare și 950.814.883 lei pentru drumuri și poduri. De asemenea, județului Suceava i-au fost alocați aproape 230 de 

milioane de lei pentru dezvoltarea rețelei de gaz, una dintre cele mai mari alocări la nivel national! 

Toate aceste măsuri pe care le-am enumerat întregesc viziunea și promisiunea Partidului Național Liberal privind 

investițiile necesare dezvoltării țării noastre și creșterii calității vieții fiecărui român.  

 

Deputat  

Angelica Fădor 

 

*** 

 

Guvernul Ciucă sprijină dezvoltarea localităților din Bacău 

 

Dezvoltarea locală și reducerea disparităților dintre urban și rural sunt fundamentale într-o țară civilizată. Suntem în 

anul 2022 și încă avem, din păcate, prea multe gospodării care nu beneficiază de infrastructura esențială unui trai decent.  

Milioane de oameni nu au acces la servicii de bază, precum apă potabilă și canalizare. Peste 70% dintre localitățile din 

România nu sunt racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Copiii încă se duc la școală pe drumuri cu gropi și 

noroaie. Sunt imagini și cifre triste și pe care avem datoria să le schimbăm în bine.  

Pentru PNL, dezvoltarea comunităților locale mici a fost întotdeauna o prioritate, mai ales când vorbim de lucrări de 

bază, de care trebuie să beneficieze toți cetățenii României. Susținerea dezvoltării rurale se vede foarte clar în fondurile alocate 

de Guvernul condus de premierul PNL Nicolae Ciucă.  

Programul Național de Investiții "Anghel Salingy" vizează finanțarea infrastructurii pentru servicii esențiale – apă, 

drumuri, gaze – pe care statul și administrațiile locale au obligația de a le asigura tuturor cetățenilor români.  
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La începutul lunii aprilie, Guvernul Nicolae Ciucă a suplimentat bugetul programului „Anghel Saligny” cu 15,5 

miliarde de lei, suma totală alocată ajungând la 65,5 miliarde de lei. Mai precis, 30 miliarde de lei pentru construcția și 

modernizarea drumurilor și podurilor, 22,5 miliarde de lei pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare și 13 miliarde de lei 

pentru extinderea reţelei de gaze naturale. 

Județul Bacău primește un important sprijin financiar din partea Guvernului Ciucă. Aproximativ 1,6 miliarde de lei au 

fost alocați localităților din județul Bacău în cadrul Programul Național de Investiții "Anghel Salingy".  

Suma reprezintă peste 600 de milioane de lei pentru proiecte privind apa și canalizarea, peste 813 milioane de lei 

pentru drumuri și poduri și aproape 200 de milioane de lei pentru extinderea rețelei de gaze naturale. 

Merg des prin județul Bacău și discut cu primari despre problemele cu care se confruntă și despre oportunități de 

finanțare. Toți sunt foarte încrezători că acest Program va contribui semnificativ la modernizarea localităților și la dezvoltarea 

infrastructurii pentru serviciile esențiale, de care toți românii ar trebui să beneficieze. Iar noi, ca parlamentari, avem obligația 

să  sprijinim administrațiile locale, pentru a găsi cele mai bune soluții, astfel încât, în orice colț din România, calitatea vieții 

oamenilor să crească.  

 

Deputat  

Mircea Fechet 

 

*** 

 

Revizuirea creșterii economice 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

 

Previziunile de iarnă ale Executivului Comunitar arătau că, deși economia României înregistrase un avans de 6,3% în 2021, 

datorită cererii interne solide, ritmul de creştere a încetinit până la 4,2% în acest an, pentru ca în 2023 să accelereze uşor, la 4,5%. 

Comparativ cu luna februarie, previziunile economice din această primavară, publicate de Comisia Europeană arată ca 

economia României ar urma să încetinească la 2,6%.  

 În varianta de primăvară a Prognozei pe termen mediu, majorările succesive ale prețurilor la energie, problemele 

lanțurilor globale de aprovizionare și contextul geopolitic arătau accentuarea riscurilor și incertitudinilor asupra economiei, 

afectând mediul de afaceri și așteptările pe termen scurt. 

 Efectele crizei energetice și ale perturbărilor în lanțurile de aprovizionare, manifestate încă din partea a doua a anului 

2021, au fost amplificate de recentele majorări ale cotațiilor internaționale pentru produsele energetice și agroalimentare, 

precum și necesitatea suplimentării deficitului de resurse energetice din Rusia. 

 În zona euro, producţia aproape s-a blocat în aprilie. Companiile au raportat că problemele cu deficitul de componente 

s-au agravat din cauza războiului şi a restricţiilor din China, majorarea preţurilor şi sporirea incertitudinilor privind 

perspectivele economice afectatând cererea. 

 Atfel, inflația a atins un nivel record de 7,5%, de aproape două ori mai mare decât a fost previziunea dată de Banca 

Centrala Europeană (BCE). 

 Luna trecută, preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a apreciat că perspectivele inflaţiei sunt 

"fluide", deoarece războiul care se desfăşoară în Ucraina îi forţează pe economişti să îşi revizuiască, în mod constant, 

previziunile economice. Este de aşteaptat ca preţurile la energie şi alimente, care au atins noi maxime de la invazia Rusiei, 

să se stabilizeze, chiar dacă la un nivel ridicat. 

 Următoarele previziuni privind evoluția economiei europene ale Băncii Centrale Europene vor fi publicate oficial la 

sfârșitul lunii iulie. 

 Chiar dacă prețurile de consum în zona euro înregistrează noi creșteri, unii oficiali și analiști economici sunt de părere 

că sunt speranțe de revenire în domeniul HORECA și cel al transporturilor. De asemenea, aceștia prevăd o stabilitate pentru 

puterea de cumpărare, precum și o creștere a salariului mediu brut cu 9,7%, cu o rată a somajului în scădere. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Maria Stoian 
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*** 

Vom fi independenți energetic! 

 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

 

 România face pași importanți spre drumul său către independența energetică și tranziția verde. Zilele trecute, 

compania românească de transport a gazelor naturale, Societatea Națională Transgaz, a semnat acordul de consultanță cu 

Banca Europeană de Investiții pentru elaborarea strategiei de decarbonizare, o etapă majoră în atingerea obiectivului nostru 

către economia verde, fapt ce constituie un angajament asumat atât prin apartenența noastră la Uniunea Europeană, cât și prin 

obligațiile ce decurg din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Transgaz este un actor vital pentru 

sistemul energetic din România, ce asigură accesul cetățenilor și companiilor la energie sigură și curată. Pachetul de asistenţă 

tehnică furnizat de BEI şi de experţi externi în contextul Platformei Europene de consiliere în materie de investiţii - European 

Investment Advisory Hub (EIAH) va include pregătirea şi dezvoltarea unei strategii de decarbonizare pentru Transgaz în 

vederea tranziţiei etapizate către o activitate neutră din punct de vedere climatic. 

 Strategia va avea în vedere măsuri care să contribuie la reducerea emisiilor în cadrul reţelei, precum şi criterii de 

adaptare pentru atenuarea riscurilor climatice, subliniind necesarul investiţional şi sursele de finanţare relevante, acolo unde 

este cazul. SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport şi asigură implementarea, în 

condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate, a strategiei naţionale privind 

transportul intern şi internaţional, în domeniul transportului gazelor naturale. Această companie este extrem de importantă 

pentru securitatea energetică a țării noastre, precum și pentru economia națională, înregistrând în primul trimestru al acestui an 

un profit net de 267,918 milioane lei, în creştere cu 70% comparativ cu cel din perioada similară din 2021, conform 

rezultatelor financiare individuale transmise luni Bursei de Valori Bucureşti. Profitul brut, de 323,341 milioane lei, realizat la 

31 martie 2022 este mai mare cu 64%, respectiv cu 126,539 milioane lei faţă de cel din primele trei luni ale anului trecut. 

Cantitatea totală de gaze transportată a fost de 4,382 miliarde metri cubi, din care 1,07 miliarde mc pentru consumatorii direcţi 

şi 3,311 pentru distribuţii. 

 Observăm că, în contextul regional și internațional actual, volatilitatea este una extrem de ridicată, iar garantarea 

accesului la resurse energetice, în special hidrocarburi, este esențială pentru stabilitatea fiecărui stat. Nu cu mult timp în urmă, 

Senatul României a votat legea Offshore. Această lege stabilește cadrul normativ și deblochează exploatarea gazelor din Marea 

Neagră. Legea asigură stabilitate și predictibilitate legislativă pentru investitori în offshore în Marea Neagră, precum și în 

onshore de mare adâncime (exploatări pe uscat, de mare adâncime). Primele gaze vor fi extrase în a doua partea a acestui an, 

așteptându-ne la o producție de circa 1 miliard de metri cubi anual. Investitorii de la Black Sea Oil and Gas sunt în fază 

avansată a lucrărilor, având deja procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor. Toate acțiunile acestea vor contribui 

decisiv la atingerea dezideratului privind independența energetică, estimată de specialiști că va fi atinsă în 2026-2027, dacă 

vom continua pe acest drum. Guvernul condus de președintele PNL Nicolae Ciucă se va asigura că românii vor fi protejați de 

instabilitatea internațională! 

 Vă mulțumesc! 

Deputat  

Marian Crușoveanu 

 

*** 

Declarație politică 

 

La nici o lună de la prezentarea sa, două treimi din măsurile prevăzute în pachetul  ”Sprijin pentru România”, anunțat 

de premierul PNL Nicolae Ciucă sunt active și produc deja efecte. Valoarea totală a pachetului este de 17,3 miliarde de lei, iar 

valoarea măsurilor adoptate deja este de 11,5 miliarde de lei. 

Mai mult, amintesc faptul că ministrul PNL al Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a obținut acordul 

Comisiei privind susținerea din fonduri europene a măsurilor pentru persoane vulnerabile cuprinse în pachet.  

Iată care sunt măsurile aprobate din pachetul “Sprijin pentru România”: 
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1. Schemă de ajutor de stat pentru operatorii economici din sectorul transportului rutier de mărfuri și persoane, pentru a 

compensa creșterea prețurilor la carburanți. Se estimează un număr de 3.000 de companii beneficiare, iar bugetul este 

de 300 milioane lei, cu posibilitatea de a fi suplimentat.  

2. Stimularea investițiilor cu impact major în economie, a căror valoare depășește 1 milion de euro. Bugetul estimat este 

de 200 milioane de euro. 

3. Ajustarea contractelor de investiţii publice în derulare, finanţate din fonduri naţionale şi europene, ca răspuns la 

creşterea preţurilor la materiale, manoperă, transport şi utilaje. Sunt puse la dispoziție 5,2 miliarde lei în acest an 

pentru susţinerea investiţiilor publice.  

4. Prelungirea șomajului tehnic de 75% din salariu până la sfârşitul anului pentru angajații firmelor afectate de războiul 

din Ucraina. Valoarea programului este de 450 milioane de lei, iar finanțarea se va face din fonduri europene. 

5. Vor fi acordate 300 de milioane de euro în granturi, pentru capital de lucru, pentru fermierii români.  

6. S- a majorat valoarea salariului minim în agricultură şi industria alimentară: 3.000 de lei brut, similar celui din sectorul 

construcţiilor.  

7. Se vor acorda vouchere pentru alimente de bază  sau masă caldă, în valoare de 250 lei la fiecare două luni pentru: 

familii cu cel puţin doi copii sau monoparentale, cu venit mai mic de 600 de lei/lună; pensionari cu venit mai mic de 

1.500 de lei/lună; persoanele cu venit minim garantat; persoanele cu dizabilităţi, în vigoare începând cu data de 1 

iunie. Jumătate din bani provin din fonduri europene.  

8. S-a stabilit dublarea normei de hrană pentru pacienții din spitale și vârstnicii instituționalizați de la 11 lei pe zi la 22 de 

lei pe zi. Valoarea totală este de aproximativ 270 de milioane de lei.  

Creșterea economică și investițiile sunt o prioritate pentru Guvernul condus de premierul PNL, Nicolae Ciucă. De aceea, 

60% din valoarea pachetului ”Sprijin pentru România” merge către investiții și sprijinirea mediului privat. Vom continua 

implementarea acestui program! 

 

Deputat 

Laurențiu Dan Leoreanu 

 

*** 

 

Urmează cea mai bună perioadă din ultimele decenii pentru modernizarea comunităților locale prin investiții! 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

  Pentru autoritățile administrației publice din România urmează cea mai bună perioadă din perspectiva oportunităților 

financiare pentru susținerea proiectelor de investiții de interes local. Pe lângă programele naționale de investiții susținute din 

bugetul național, zeci de miliarde de euro sunt disponibile pentru toată gama de proiecte necesare modernizării comunităților 

locale. Școli, creșe, grădinițe, servicii sanitare, utilități, drumuri, poduri, infrastructură de transporturi, ape uzate, deșeuri, 

împăduriri, proiecte de mediu, dezvoltarea de unități de producție locală și lista de oportunități pare să nu se mai termine. 

Personal, nu pot să nu mă bucur când îmi amintesc despre faptul că mulți primari harnici își propuneau obiective mărețe și, 

într-un final, abandonau proiectele bune pentru oameni din cauza lipsei banilor. Din fericire, astăzi problema banilor nu mai 

există. Dimpotrivă, sumele uriașe pe care le avem la dispoziție, raportate la termenele scurte în care trebuie să utilizăm acești 

bani ne obligă fim eficace în acțiunile noastre pentru a nu rata această șansă istorică.   

 Stimați colegi, 

 Îmi exprim satisfacția că județul Suceava, unul dintre județele cu o populație mare între județele țării, este unul dintre 

principalii beneficiari ai Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, cu proiecte de peste 1,66 miliarde lei. 

Mulțumesc, pe această cale, Guvernului condus de Președintele PNL Nicolae Ciucă, un guvern care a demonstrat prin fapte că 

România trebuie să se dezvolte armonios în toate provinciile sale, mai ales în zonele cu nevoi mai mari de finanțare. Cu toate 

acestea, îmi doresc ca Suceava să privească cu maxim interes toate oportunitățile de finanțare care urmează să fie lansate prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență sau prin programele operaționale aferente cadrului financiar 2021-2027. Vorbim 

despre un volum uriaș de finanțare, de peste 80 de miliarde de euro, resurse din care județul meu poate să atragă alte câteva 

miliarde de lei, atât pentru investiții publice, cât și pentru dezvoltarea economiei din județ. 
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 În ciuda evenimentelor din Ucraina, traversăm o perioadă de stabilitate politică și guvernamentală care ne poate ajuta 

să punem în practică toate proiectele de dezvoltare. Depinde doar de noi, românii, dacă vom ști să fructificăm pe deplin aceste 

oportunități și să punem în practică proiecte și investiții de cea mai bună calitate.     

 Vă mulțumesc,  

Deputat 

Ioan Balan 

*** 

 
Sprijin real pentru români într-o perioadă extrem de grea! 

 
Stimate colege, 

Stimați colegi, 

Guvernul condus de Nicolae Ciucă continuă să ia decizii necesare implementării pachetului "Sprijin pentru România". 

Tocmai în acest sens a fost aprobată depunerea cereri lor de finanțare pentru investițiile de peste 1 milion de euro, care acoperă 

92 de domenii de activitate.  

De asemenea, sunt luate măsuri pentru ca angajații cu salarii mici să aibă venituri mai mari, pentru a face față creșterii 

prețurilor: 200 de lei în plus la salariul minim, fără taxe de la stat. Această măsură permite angajatorilor să majoreze salariile 

angajaților, opțional, cu 200 de lei, fără ca suma să fie impozitată, începând cu 1 iunie. Reglementarea regimului fiscal 

derogatoriu are ca scop combaterea consecinţelor sociale negative cauzate de creșterea prețurilor. 

Concret, de la 1 iunie 2022, pentru suma rezultată din majorarea salariului de bază de la nivelul salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 2.550 lei lunar, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.750 lei lunar, 

nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru suma de 200 de lei. 

Ministerele lucrează pentru implementarea următoarelor măsuri din pachet. Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene, condus de ministrul PNL Marcel Boloș, are în lucru acte normative pentru asigurarea cadrului legislativ necesar 

punerii în aplicare a celorlalte măsuri din Pachetul Sprijin pentru România la timp, așa cum și-au asumat PNL și Guvernul. 

Însă, pe lângă pachetul „Sprijin pentru România”, Guvernul identifică noi modalități pentru a crește nivelul 

investițiilor. În acest sens, Guvernul a aprobat Fondul de modernizare, prin care se alocă 13 miliarde de euro pentru energie 

regenerabilă. Guvernul a adoptat OUG care stabilește funcționarea Fondului de Modernizare, prin care se alocă bani pentru 

proiecte care contribuie la independența energetică a României.  

Totodată, se are în vedere lucrul în parteneriate prin acorduri cu alte ministere și instituţii publice centrale. De 

exemplu, ministerul Agriculturii va derula proiecte pentru energie regenerabilă și biogaz care să asigure independența 

energetică a fermelor. 

Pentru a putea combate efectele negative din punct de vedere al economiei avem nevoie de investiții. Doar așa putem 

să ne asigurăm că România va trece cu bine peste această perioadă.  

Vă mulțumesc! 

Deputat  
George-Cătălin Stângă 

*** 
 

Șansa unei generații: vom investi în România în următorii ani  

echivalentul a jumătate din PIB-ul anual al țării 

Avem la dispoziție zeci de miliarde de euro în următorii ani pentru a face investiții. În afară de cele 29 miliarde de 

euro din PNRR, vor intra în România peste 30 de miliarde de euro în cadrul exercițiului financiar 2021-2027.  

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Marcel Boloș a venit cu vești bune după o vizită la Bruxelles, el 

susținând că aprobarea Acordului de Parteneriat 2021-2027 intră în linie dreaptă pentru investiții europene de 30,4 miliarde 

euro. 
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 La fel de important este că a fost agreată o schemă de ajustare a prețurilor de minim 700 milioane de euro de care 

avem nevoie pentru deblocarea șantierelor de construcții. Este foarte importantă această măsură, pentru că prețurile au tot 

crescut în ultima perioadă, iar proiectele de infrastructură riscă să fie blocate. 

Pe de altă parte, este urgent să fie accelerate procedurile pentru demararea proiectelor prin PNRR. Avem la dispoziție 

29 de miliarde de euro, dar banii nu vor veni oricum, ci avem nevoie de proiecte concrete, dar mai ales este obligatoriu ca 

acestea să fie finalizate până în 2026. Altfel, vom fi puși să returnăm banii. Suntem într-o cursă contracronometru, iar orice zi 

care trece și în care nu se face nimic poate fi considerată o zi pierdută. 

Același ministru Marcel Boloș preciza recent că se uită cu invidie la Italia care a implementat deja 10 la sută din 

PNRR. Este evident un semnal de alarmă tras de ministrul Fondurilor Europene.  

Din păcate avem experiența neplăcută din anii anteriori, când nu am reușit să atragem integral banii de la Uniunea 

Europeană. Nici măcar nu este cazul să inventăm noi roata, ci ar trebui să vedem cum au reușit alții să fie campioni la atras 

fonduri. Mă refer în primul rând la Polonia, care în exercițiile financiare anterioare a atras sută la sută din fondurile alocate. 

Sunt proiecte mari de infrastructură de care țara noastră are nevoie. Vedem că securitatea alimentară a devenit punct 

central pe agenda statelor din întreaga lume. Pandemia ne-a demonstrat de asemenea că este necesar să ai un sistem medical 

bine pus la punct. 

Banii europeni reprezintă resursa principală pentru a moderniza România. PIB-ul României este estimat la finalul 

acestui an la 260 miliarde de euro. În următorii 6-7 ani avem la dispoziție, dacă adăugăm și banii pentru investiții de la bugetul 

național, cam jumătate din PIB-ul țării pentru a schimba în bine fața României. Suntem într-un moment prielnic, nici măcar un 

euro nu trebuie irosit! 

Deputat 

George Șișcu 

 

*** 

 

Peste 160 de milioane de lei pentru rețeaua de gaze constănțeană 

 

 Domnule președinte de ședință, 

 Stimați colegi, 

 Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este unul dintre cele mai ambițioase, dar, în același timp, și 

necesare proiecte pe care le-a avut țara noastră. Toate alocările bugetare, care totalizează astăzi 65,5 miliarde de lei, sunt vitale 

pentru dezvoltarea și modernizarea UAT-urilor din România. Evenimentele din proximitatea noastră ne-au demonstrat cât de 

important este să ai o arhitectură de securitate energetică stabilă, iar PNI „Anghel Saligny” tocmai asta își propune să 

realizeze. În ceea ce privește dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, aproximativ 200.000 de familii vor fi 

branșate la rețeaua de gaze. Pe lângă înființarea de noi rețele, programul prevede extinderea și modernizarea infrastructurii 

existente.  

 În lunile care s-au scurs de la emiterea ordinului pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii „Anghel 

Saligny”, pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, 

adică sistemele de distribuție a gazelor naturale etc, Ministerul Dezvoltării a repartizat fondurile pe criterii aplicate la nivel 

național, prin Programul Anghel Saligny pentru rețelele de distribuție a gazelor naturale.  

 Este încă o veste extrem de importantă, mai ales că 70% din localitățile din România nu sunt racordate la rețeaua de 

gaze, iar județul nostru se înscrie în acest trend. Conform Anuarului Statistic al județului Constanța, din 2019, la rețeaua de 

gaze naturale erau racordate doar 18 localități. Conform repartizărilor făcute pe bază de criterii obiective, județului Constanța 

i-au revenit 168 092 574 de lei. Această repartizare de fonduri vine să completeze Programul Anghel Saligny la care au fost 

deja alocate fondurile pentru rețeaua de apă, canalizare și drumuri. De asemenea, rețelele de gaze naturale sunt extrem de 
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importante în ceea ce înseamnă trecerea spre o energie mai puțin poluantă, precum și reducerea costurilor de încălzire și 

protejarea mediului.  

Aș mai adăuga și faptul că Legea Offshore, care se referă la deblocarea investițiilor și exploatarea gazelor din Marea 

Neagră și care a trecut de Senat, va asigura independența energetică a României dar, în același timp, prin investiții în rețele de 

distribuție, am putea aduce acest bun mai aproape de nevoile românilor și ale companiilor românești. Chiar dacă s-au găsit - 

într-o parte sau alta - tot felul de detractori care să critice nefondat PNI „Anghel Saligny”, vedem astăzi rezultatele și efectele 

benefice pe care le are pentru societatea românească. Îi asigur pe toți românii, mai ales pe constănțeni, că investițiile vor 

continua, iar determinarea noastră de a moderniza țara nu se va opri! 

 Vă mulțumesc! 

Deputat  

Bogdan Iulian Huțucă 

 

*** 

 

Declarație politică 

 

„În România, statul ocroteşte căsătoria şi familia; el sprijină, prin măsuri economice şi sociale, dezvoltarea şi 

consolidarea familiei”. Nu este cuplu care a trecut prin fața ofițerului Stării Civile să nu fi auzit această frază, extrasă din 

vechiul Cod al Familiei. 

Pe lângă prevederile economice și sociale deja existente, se prefigurează altele, anunțate de primul ministru Nicolae 

Ciucă. Noutatea o reprezintă programul Family Start ce va sprijini familiile la început de drum prin credite garantate de către 

stat pentru organizarea nunții, a unui botez sau pentru achiziția unei mașini de familie.  

Pentru prima dată în istoria României, Guvernul are un minister dedicat familiei, ce are drept rol găsirea și 

implementarea celor mai bune soluții pentru copii, tineri și familii la un loc. Avem, așadar, un context extrem de bun pentru 

sprijinirea „celulei de bază” a societății dar nu o facem încă la un nivel complet. 

În prezent, mare parte dintre cei care ajung în fața ofițerului Stării Civile sunt tineri crescuți în anii `90 sau 2000 

singuri, de rude sau bunici, din cauză că părinții lor erau nevoiți să muncească în străinătate, pentru a-și asigura un nivel decent 

de viață. Sunt tineri ce nu au avut parte nici de căldura părintească, nici de un model de urmat. 

În acest context, se impune existența, în cadrul Ministerului Familiei, a unei instituții în care să funcționeze consilieri 

familiari pe diverse probleme legate de etapele și problemele cu care se poate confrunta un cuplu. 

De exemplu, este bine că există proiecte dedicate familiilor în pachetul „Sprijin pentru România”, că se decontează 

procedurile de fertilizare in vitro pentru cuplurile care nu pot avea copii, din motive medicale. Nu există însă o bună 

promovare a acestui program, motiv pentru care declinul demografic nu a fost în vreun fel oprit. 

Nici de copii pe care îi avem nu ne îngrijim prea tare. Avem 1,3 milioane de minori afectați de sărăcie sau excluziune 

socială în România. Un copil din trei nu are acces la servicii medicale și riscă să fie abandonat în grija statului. Guvernul și-a 

propus să finalizeze un plan de acțiune pentru a rezolva problema prin proiectul național „Garanția pentru copii”. S-ar putea să 

nu fie de ajuns. 

Dacă ne dorim ca proiectele deja existente sau cele propuse să aibă și un efect în plan social și demografic, este 

necesară o schimbare a strategiei. Este util să dezvoltăm programe și să formăm specialiști în consilierea cuplurilor, specialiști 

care să fie în contact direct cu acestea. În caz contrar, problemele nu vor avea parte de o rezolvare reală, oricât de multă 

finațare s-ar oferi de la bugetul de stat.   

 

Deputat 

Atanasiu Onuț Valeriu 

 

*** 
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O realitate dură – salariații români sunt cei mai expuși riscului de sărăcie, iar firmele românești sunt slab capitalizate! 

 

Domnule Președinte, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Potrivit celei mai recente evaluări a Comisiei Europene, unul din cinci angajați români merge la serviciu, lucrează și 

mai bine de 40 de ore pe săptămână, de multe ori în condiții grele și, cu toate acestea, nu reușește să-și acopere din salariul 

câștigat cheltuielile de bază ale familiei și locuinței. Asta înseamnă sărăcie absolută, care nu poate fi compatibilă cu statutul de 

salariat european. Mulți ani s-au găsit soluții pentru persoanele aflate în risc de sărăcie, însă, cei care au statutul de salariați au 

fost considerați tot timpul bogați, doar pentru că încasează un venit rezultat din muncă.   

Stimați colegi, 

Salariul care nu acoperă nevoile angajatului nu poate să stimuleze munca în nicio țară din lume. Ne întrebăm de ce 

pleacă românii în străinătate sau de ce nu vor unii români să se angajeze în mod formal? Pentru că, în ciuda dificultății de a lua 

o asemenea decizie, în România munca nu este nici apreciată, nici plătită și nici nu acoperă nevoile cotidiene. Ne întrebăm 

frecvent de ce investitorii români și străini care se străduiesc să construiască unități de producție în România se confruntă cu 

un deficit deosebit de forță de muncă, calificată sau necalificată, pentru că tinerii sunt deja plecați peste hotare, iar regimul 

fiscal din România acaparează aproape jumătate din sudoarea fiecărui angajat. 

Stimați colegi, 

Știm cu toții care sunt cauzele acestei stări de fapt, așa cum știm și care sunt soluțiile. Cu un regim fiscal care preia 

jumătate din salariul brut al angajatului, nu vom scăpa nici de munca la negru, nici de munca la gri, nici de ponderi uriașe ale 

angajaților care au trecut în formele de muncă salariul minim brut pe economie. La acest aspect ar trebui să reflecte toți 

decidenții politici.  

Apoi, antreprenorii din țara noastră sunt în continuare extrem de slab capitalizați, lucru care îi obligă la o utilizare 

intensifă a forței de muncă. Atâta vreme cât ogoarele țării încă se lucrează cu sapa și cazmaua, irigațiile se fac cu găleata, 

mortarul se face cu lopata, oțel betonul se modelează cu mâna, lâna se toarce cu fuiorul,  nu cred că putem să sperăm la creșteri 

de productivitate a muncii care să permită acordarea de salarii mai mari și care să ofere antreprenorilor șansa de a se consolida. 

Am toată încrederea că programele financiare pregătite de Guvernul Ciucă pentru dezvoltarea IMM-urilor românești va 

determina o dezvoltare a firmelor românești, o capitalizare mai mare a firmelor românești și salarii stimulative în economia 

privată.   

  Vă mulțumesc, 

Deputat  

Valentin-Ilie Făgărășian 

 

*** 

 

Pachetul ”Sprijin pentru România” devine realitate! 

 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

 Traversăm o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere economic cauzată atât de cei doi ani de pandemie, precum 

și de alți factori externi, precum creșterea prețurilor internaționale la produsele energetice și agresiunea rusă din Ucraina. Toți 

cetățenii europeni au resimțit efectele negative ale scumpirilor care au afectat inclusiv produsele de bază. În acest context, mă 

bucură reacția rapidă și fermă a Guvernului condus de Președintele PNL Nicolae Ciucă, materializată într-un amplu program 

de sprijin pentru românii cu venituri mici, pentru IMM-uri, pentru industria alimentară, pentru fermieri și pentru administrațiile 

publice locale. Peste de 17 miliarde de lei sunt distribuiți în economie și societate pentru a reduce impactul scumpirilor din 

ultima perioadă. 

  Stimați colegi, 

 Atunci când a fost lansat programul ”Sprijin pentru România”, gurile rele au început să spună că sunt promisiuni, că 

măsurile sunt bune, dar nu se vor implementa. Din fericire, în fiecare săptămână, Guvernul condus de Nicolae Ciucă pune în 

practică, punct cu punct, fiecare dintre măsurile anunțate. Spre exemplu, numai săptămâna care a trecut, au fost adoptate acte 

normative pentru acordarea tichetelor de 250 lei/2 luni pentru alimente de bază și masă caldă, cu o valoare totală de peste 3 
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miliarde de lei, din care jumătate sunt fonduri europene. De asemenea, a fost adoptat actul normativ pentru ajustarea preţului la 

proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, prin care s-au deblocat toate proiectele de investiții la nivel național 

afectate de creșterea materialelor de construcții. O altă măsură deosebit de importantă vizează siguranța alimentară din țara 

noastră. În acest sens, un sprijin în valoare de 300 milioane euro a fost aprobat pentru industria alimentară, acvacultură, 

piscicultură și agricultură, fiind acordat pe două măsuri: microgranturi și granturi pentru capital de lucru pentru IMM-uri. Mai 

trebuie să adaug faptul că și celelalte măsuri asumate de Guvern vor fi aplicate în cel mai scurt timp, actele normative fiind 

deja pregătite, iar resursele financiare asigurate. 

  Stimați colegi, 

 Pe lângă măsurile din programul ”Sprijin pentru România”, țin să-i felicit pe colegii care sprijină Guvernul prin votul 

favorabil asupra legii care face posibilă exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, dar și de la Caragele, din județul 

Buzău. Desprinderea treptată de importurile de energie și câștigarea independenței energetice a României va reprezenta un 

punct crucial în dezvoltarea economică a țării noastre, precum și câștigarea rolului strategic de lider regional în furnizarea de 

energie. Aș încheia asigurându-vă că România este guvernată bine și că perspectivele de dezvoltare sunt din ce în ce mai bune. 

Vă mulțumesc, 

 

Deputat 

Dumitru Rujan 

 

*** 

 

Declarație politică 

 

 

Domnule președinte,  

Doamnelor și domnilor deputați, 

 

Israelul a împlinit 74 de ani de independență, de democrație și de progres! Pe 14 mai 1948, Primul Ministru israelian, 

David Ben Gurion, a proclamat înființarea Statului modern Israel.  

România a fost printre primele țări care au recunoscut independența poporului israelian și este singurul stat european 

care are relații solide și neîntrerupte de prietenie, cooperare și susținere cu Țara Sfântă de mai bine de 70 de ani. Parteneriatul 

dintre popoarele noastre este unul real, care a înregistrat constant, pe parcursul celor șapte decenii, un curs ascendent.  

Între români și evrei, există o legătură indisolubilă. Mulți israelieni de origine română au contribuit, de-a lungul 

istoriei, la succesul statului israelian. De altfel, mulți evrei au contribuit la dezvoltarea României.  

Cu ocazia sărbătoririi înființării Statului Israel, este important să subliniem lupta grea pe care israelienii au dus-o 

pentru a deveni un popor independent. Antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură sunt unele dintre 

cele mai mari probleme cu care se confruntă Israelul. Combaterea acestor fenomene negative este o misiune pentru fiecare 

dintre noi, iar umanitatea, respectul și iubirea față de ceilalți trebuie să reprezinte chintesența existenței noastre!  

Israelul este un adevărat exemplu de putere și credință. Holocaustul a reprezentat una dintre cele mai mari atrocități 

din istorie, în timpul căreia șase milioane de evrei și-au pierdut viața! În 1945, torturile și ororile au fost oprite, iar trei ani mai 

târziu, cu o forță incredibilă, poporul israelian își proclama independența, îmbrățișând ferm democrația, drepturile și libertățile 

fundamentale și valorile unei societăți moderne!  

Este o onoare pentru mine să fac parte din Grupul de prietenie cu Statul Israel din cadrul Camerei Deputaților, în 

calitate de Secretar, și să promovez lupta împotriva antisemitismului și a discriminării, să militez pentru prezervarea memoriei 

Holocaustului și să mă implic în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări la nivel parlamentar.  

Cu ocazia celebrării a 74 de ani de la proclamarea independenței Statului Israel, poporul român transmite poporului 

israelian cele mai calde urări!  

La mulți ani, Israel! La mulți ani, israelieni!   

 

Deputat  

Cristina Trăilă 
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*** 

 

 

➢ Interpelare 

 

Adresată: domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

De către: Bogdan Iulian Huțucă, deputat PNL de Constanța 

Obiectul interpelării: emiterea normelor de aplicare a Legii nr. 30/2022 

 

Stimate domnule ministru,  

 

În Monitorul Oficial nr. 192 din data de 25 februarie 2022 s-a publicat Legea 30/2022 pentru modificarea și 

completarea art.13 din OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art.202 

alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, după ce, în prealabil, prevederile acestui proiect de lege adoptat de 

Parlamentul României, au trecut cu succes și de un control de constituționalitate. Astfel, cu unanimitate de voturi, în ședința 

din 19 ianuarie 2022, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de 

Președintele României și a constatat că legea este constituțională în raport cu criticile formulate. 

În aceste condiții nimeni, în firescul lucrurilor, într-un stat de drept, cum apreciez în calitatea mea de parlamentar al 

României că suntem, nu ar mai trebui să-și permită să împiedice această lege spre a-și produce efectele pe care le-a urmărit și 

care au fost explicitate și argumentate în expunerea de motive dar și precizate cu claritate în textul legii, împreuna cu 

mecanismul de aplicare, tocmai pentru a preîntâmpina neajunsurile și dificultățile în aplicare, pe care lipsa de predictibilitate a 

unor legi le-a generat de-a lungul timpului. 

Cu toate acestea, nici la această dată, la aproape trei luni de la intrarea în vigoare, legea nu a produs efecte, pentru simplul fapt 

că ea nu se aplică. 

Suntem în această situație inacceptabila pentru că Procedura tehnică de aplicare efectivă a legii, care trebuia aprobată 

printr-un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Sportului, nu a fost încă emis de Ministerul Finanțelor, evident 

cu încălcarea prevederilor exprese ale legii, prin care a fost prevăzut un termen maximal de 30 de zile pentru publicarea în 

Monitorul Oficial a acestui ordin comun. Astfel, cu toate că legea avea drept scop doar asigurarea unei finanțări la un nivel de 

minimă decență pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Național Paralimpic începând cu anul 2022, prin 

constituirea ca venit al acestor entități a unei cote totale de 1,2 % din taxele de autorizare a jocurilor de noroc încasate de 

ANAF, activitatea loturilor olimpice și paralimpice din România este grav afectată pentru că în bugetele pe 2022 ale acestor 

entități au fost cuprinse, în baza legii, sumele estimate a se încasa lunar în decursul acestui an, dar acest lucru nu se realizează 

nici acum pentru că, în trei luni de zile, Ministerul Finanțelor nu a reușit să elaboreze și să promoveze un ordin pur tehnic de 

aplicare a unor prevederi legale în vigoare. 

Domnule ministru, având în vedere cele expuse mai sus, care vizează în mod direct activitatea ministerului pe care îl 

conduceți, vă rugăm să considerați următoarele: 

- cercetarea de urgență a situației de fapt care a determinat neemiterea, în termenul legal, a acestui ordin; 

  

- dispunerea unor măsuri administrative și organizatorice corespunzătoare în acest caz de nerespectare a dispozițiilor unei legi 

in vigoare; 

  

-  emiterea și publicarea ordinului în cel mai scurt timp posibil; 

 

- ca ordinul în discuție să asigure și producerea retroactivă a efectelor financiare față de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, 

respectiv Comitetul Național Paralimpic, începând cu data intrării în vigoare a legii. 

Aștept răspunsul dumneavoastră în legătură cu sugestiile prezentate anterior și planul pe care îl aveți în vedere pentru a 

îndeplini rigorile actului normativ în discuție! 

Menționez că solicit un răspuns în scris! 

Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 

 

*** 
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➢ Intrebări 

 

Adresată domnului Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului 

 

Promovarea destinaţiilor turistice 

 

Stimate domnule ministru,             

 

 În ciuda eforturilor depuse în ultima perioadă, România continuă să deţină un loc codaş în Europa în ceea ce priveşte 

valorificarea potenţialului turistic. Majoritatea turiştilor se plâng de serviciile oferite de operatorii autohtoni, mulţi dintre ei 

susţinând pe bună dreptate că criteriile actuale de clasificare a unităţilor hoteliere ar fi prea rigide şi neconforme cu 

normativele Uniunii Europene în domeniu, precum şi de lipsa unor informaţii pertinente.  

Ar fi mare păcat ca pitorescul unor zone din România, unice în Europa din punct de vedere al atractivităţii, să nu fie 

folosit aşa cum se cuvine pentru dezvoltarea turismului.  

Având în vedere vidul informaţional autohton în materie, vă întreb cu respect ce strategie are în vedere ministerul pe 

care îl conduceţi pentru a înfiinţa un portal de promovare a principalelor destinaţii turistice, în general, şi a celor din 

Transilvania și judeţul Cluj în special?  

Solicit răspuns scris. 

Deputat 

Cristina Burciu 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

 

Monumentul de patrimoniu Ansamblul Cantacuzino-Pașcanu  

din comuna Ceplenița, județul Iași 

 

Stimate domnule Ministrm, 

 

Vă aduc la cunoștință faptul că ansamblul Conacului Cantacuzino-Pașcanu, care se află pe Lista Monumentelor 

Istorice din județul Iași din anul 2004 și este format din trei obiective (Biserica Sf. Voievozi, datând din 1802; Turnul 

clopotniță al bisericii, de la începutul secolului al XIX-lea; zidul de incintă, de la începutul secolului al XIX-lea), este în 

ruină. 

Acest ansamblu patrimonial se află în satul Ceplenița (jud. Iași) și a fost construit de către familia vornicului Nestor 

Ureche, tatăl cronicarului Grigore Ureche la începutul secolului al XVII-lea.A 

În anul 2000, regretatul istoric Ioan Caproșu, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, afirma că 

sătenii au furat piatra din zidurile exterioare, întinse pe o lungime de 120 de metri, pentru a le duce la biserica din sat, ca să 

ridice un prăznicar. „Este o barbarie ceea ce se întâmplă la Ceplenița. Curtea boierească a cărturarului Grigore Ureche, 

monument istoric datând din secolul al XVII-lea, a fost distrusă. Oamenii fură zilnic piatra din ziduri, și mă întreb ce fac 

factorii răspunzători de conservarea monumentelor istorice pentru a opri acest dezastru”. 

Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice și Naturale din septembrie 2009 se 

referă și el la situația Conacul Cantacuzino de la Ceplenița: „Soarta nu i se schimbă nici după 1989, devenind ținta, ca în 

atâtea alte cazuri, unor distrugeri sistematice care continuă, autorii fiind chiar locuitorii satului care cară material de 

construcție din ruinele palatului. În urmă cu câțiva ani, printre „destinațiile” acestor materiale, de care se putea beneficia 

gratuit (!), se găsea și biserica din sat, unde materialul era adunat pentru nouă casă parohială.”. 

În prezent, din frumosul conac mai există doar ruine exterioare și niște beciuri. Monumentul istoric este într-o stare 

jalnică, dar ar putea fi refăcut cu bani de la buget.  
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Domnule ministru,  

Vă reamintesc faptul că, în februarie 2020, reprezentanții Ministerului Culturii au vizitat Conacul și au anunțat că va fi 

reconstruit. 

Primarul din Cepleniţa, Dumitru Laiu, a făcut deja toate demersurile care ţineau de Primărie, adică au fost realizate 

documentele cadastrale, iar conacul a fost trecut în inventarul public al Primăriei.  Astfel, putem trece la o altă etapă pentru 

punerea în valoare a acestui obiectiv de patrimoniu.  

Întrucât starea de degradare este avansată, soluţia este reconstrucţia conacului, cu integrarea elementelor existente ale 

construcţiei originale. 

Din păcate, Primăria Cepleniţa nu dispune de fonduri pentru reabilitarea monumentului.  

Este necesară intervenția Ministerului Culturii pentru ca conacul și curtea boierească a cărturarului Grigore Ureche, 

monument istoric datând din secolul al XVII-lea, să revină la adevărata sa valoare. 

Vă rog pe această cale, domnule ministru, să îmi transmiteți dacă în bugetul Institutului Național al Patrimoniului care 

este în subordinea Dvoastră, există fonduri pentru acest obiectiv. 

Cu stimă, 

Deputat 

Alexandru Muraru 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 

Plafonarea prețului la combustibil 

 

Stimate domnule ministru,  

De la începutul anului și până în prezent, au existat creșteri semnificative ale prețului la combustibil. Astfel, la 

începutul lunii mai, prețurile la carburanți erau, din nou, în creștere. Pachetul „Sprijin pentru România” nu cuprinde și măsuri 

pentru a contracara prețurile record ale combustibilului pentru cetățeni și companii, singurele măsuri prezentate fiind cele 

pentru marii transportatori constând într-un sprijin de doar 50 de bani pe litru.  

Până acum, 15 state europene au decis implementarea unor măsuri pentru sprijinirea cetățenilor și companiilor, de 

pildă: Slovenia și Ungaria au plafonat prețul combustibilului luând ca bază prețul cel mai scăzut practicat de benzinăriile din 

țară, Franța aplică o reducere de 15 eurocenți/litru la prețul combustibilului și a alocat o sumă considerabilă pentru 

transportatori, iar Belgia, Portugalia și Polonia au optat pentru reducerea TVA și/sau a accizelor. Astăzi, un litru de motorină 

standard costă 7,6 lei în Slovenia și 6,4 lei în Ungaria (țări cu venituri ale populației mult mai mari față de noi), în timp ce în 

România prețul este de 8,8 lei.  

Având în vedere că aceste prețuri uriașe din România afectează în mod grav atât populația, cât și companiile, ducând 

la o spirală inflaționistă în toată economia, doresc să vă adresez următoarea întrebare:  

Aveți în vedere măsuri pentru plafonarea prețului la combustibil în România, pe modelul țărilor din Vestul și Centrul 

Europei? 

Solicit ca răspunsul dumneavoastră să fie comunicat în scris, prin e-mail, pe adresele radu.moisin@cdep.ro și 

pnl@cdep.ro, cu confirmare de primire. 

Cu stimă, 

Deputat 

Radu-Marin Moisin 

 

*** 

Adresată domnului Attila-Zoltán Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

        domnului Ioan Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Precizări referitoare la suspiciunile de fraudă în cazul proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste 

pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău” 
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 În data de 10 mai 2022, Primăriei Municipiului Buzău i-a parvenit o înștiințare din partea Autorității de Management a 

Programului Operațional Regional 2014-2020 (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, cu referire la contractul de finanțare SIMS 128607 încheiat pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii 

rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău”. În cuprinsul 

acestei înștiințări (NR. 57278/10.05.2022) se menționează faptul că în procesul de verificare și autorizare a cererilor de 

rambursare s-a constatat o suspiciune de fraudă, precum și faptul că s-a dispus suspendarea autorizării cererilor de reambursare 

până la pronunțarea instituțiilor abilitate sau a instanței.  

 Având în vedere importanța acestui proiect pentru Municipiul Buzău, doresc să vă întreb, domnule ministru, 

următoarele: 

 

1. Care au fost neregulile ce au condus la formarea suspiciunii de fraudă? 

2. Aveți în vedere ridicarea suspendării și deblocarea finanțării, pentru proiectul în discuție, înainte de pronunțarea definitivă a 

instituțiilor sau instanței competente? 

3. Va afecta ancheta în curs posibilitatea ca UAT Municipiul Buzău să acceseze fonduri alocate prin PNRR, precum și alte 

programe finanțate din fonduri naționale sau europene? 

Menționez că solicit răspuns scris. 

Vă rog să primiți, domnule ministru, expresia înaltei mele considerații! 

 

Deputat 

Gabriel-Ioan Avrămescu 

 

*** 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

În atenția: domnului Mihai Tomescu, președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu 

Dizabilități 

 

Neconstituționalitatea art. 164, alin. (1) din Codul Civil și blocajele pe care le generează 

 

 Stimate domnule ministru, 

 

În data de 27 ianuarie 2021, în Monitorul Oficial al României, a fost publicată decizia Curții Constituționale a 

României nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul 

civil. Prin Încheierea din 6 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 2.244/277/2014, Tribunalul Buzău - Secţia I civilă a 

sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, excepţie 

ridicată de Alexandru Ştefan Francisc Nabosny, prin reprezentant convenţional avocat Constantin Cojocariu, într-o cauză 

având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva unei sentinţe civile prin care s-a admis cererea de punere sub 

interdicţie.  

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că dispoziţiile art. 

164 alin. (1) din Codul civil („Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza 

alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă sub interdicţie judecătorească.” ) sunt neconstituţionale. În decursul motivării, 

Curtea a reținut că „măsura punerii sub interdicţie judecătorească reglementată de art. 164 alin. (1) din Codul civil nu este 

însoţită de suficiente garanţii care să asigure respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului. […] Orice 

măsură de ocrotire trebuie să fie proporţională cu gradul de capacitate, să fie adaptată la viaţa persoanei, să se aplice pentru 

cea mai scurtă perioadă de timp, să fie revizuită periodic şi să ţină cont de voinţa şi preferinţele persoanelor cu dizabilităţi”. 

Mai mult, Curtea Constituțională „observă că pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în Convenţia privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost desemnată Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, 

Copii şi Adopţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 

Muncii şi Protecţiei Sociale, care, potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 9 ianuarie 2020, are funcţie de reglementare prin care asigură elaborarea cadrului 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 16 – 2022   
Săptămâna 16 - 20 mai 2022  

 

 

83 

 

normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei din domeniile proprii de competenţă cu prevederile tratatelor şi 

convenţiilor internaţionale la care România este parte şi a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru al 

Uniunii Europene. Astfel, pe baza sugestiilor şi a recomandărilor făcute de Comitetul pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, organism de experţi independenţi care monitorizează implementarea Convenţiei de către statele părţi, Autoritatea 

Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii poate face propuneri de reglementare în acest 

domeniu, revenind Parlamentului sau, după caz, Guvernului sarcina de a adopta o reglementare conformă Constituţiei şi 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”.  

Decizia prin care Curtea Constituțională a României a constatat neconsituționalitatea art. 164, alin. (1) din Codul Civil 

a avut, și are, efecte semnificative asupra bunei desfășurări a activității instanțelor de judecată din România. Astfel, instanțele, 

care au pe rolul lor cauze ce fac obiectul punerii sub interdicție judecătorească, sunt nevoite să amâne pronunțările pe perioadă 

nedeterminată sau să respingă ca inadmisibile noi cereri introduse din cauza acestui vid legislativ.  

Având în vedere aspectele menționate anterior, precum și nevoia urgență de a oferi cetățenilor români cu dizabilități 

protecția necesară și adecvată, doresc să vă întreb, domnule ministru, următoarele: 

1. Are Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în lucru un proiect de corectare a 

acestui vid legislativ, astfel încât să corespundă jurisprudenței CCR, precum și normelor europene și internaționale? 

2. Va promova ministerul pe care îl conduceți un proiect de ordonanță de urgență sau un proiect de lege la nivelul 

Parlamentului, astfel încât art. 164, alin. (1) din Codul Civil să reintre în circuitul normelor conforme cu rigorile 

constituționale? 

  Menționez că solicit răspuns scris. 

Vă mulțumesc! 

Deputat 

Gabriel-Ioan Avrămescu 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului  Barna Tamczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Campania Națională ”Curățăm România!” 

 

Stimate domnule ministru, 

În cadrul Campaniei Naționale ”Curățăm România!”, în luna aprilie a.c. s-au desfășurat acțiuni de ecologizare și 

educare a tinerilor în spiritul dezvoltării unei atitudini responsabile, a respectului față de mediu și față de comunitățile din care 

fac parte. 

Conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în cele aproximativ 1500 de 

acțiuni de ecologizare și conștientizare la care au participat aproximativ 20.000 de angajați ai instituțiilor aflate în 

subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMAP și aproximativ 30.000 de voluntari, au fost adunate peste 500.000 de kg de 

deșeuri abandonate.  

Până la începutul lunii mai, zeci de primării au realizat acțiuni în colaborare cu instituțiile MMAP, iar 191 de UAT-uri 

au depus dosare de finanțare a campaniei, în valoare totală de aproximativ 1.900.000 lei.  

În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, câte acțiuni de ecologizare s-au desfășurat și câți 

voluntari au fost implicați în această campanie, la nivelul județului Suceava.  

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

Vă mulțumesc. 

Deputat 

Angelica Fădor 

 

*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  

pentru Unirea Românilor 

 

 

 

 

➢ Declarații politice 

 

 

Gaze românești din Marea Neagră pentru români 

 

Stimați colegi, 

 

În perioada următoare, vom avea dezbateri în Parlament cu privire la inițiativa legislativă a liderilor actualei coaliții 

guvernamentale privind reglementarea redevenţelor pentru exploataţiile de gaze on shore şi off shore.  

 

Dacă nu vom îmbunătăți această propunere legislativă, riscăm ca România să se transforme într-o țeavă care să înlesnească 

tranzitul gazelor din Marea Neagră spre alte țări, fără niciun beneficiu pentru pentru români.  

 

Nu contează doar să scoatem gazele, la fel cum nu este important doar ca firmele de stat sau private să facă profituri colosale, 

ci este important să reglementăm și modul în care se vor folosi aceste resurse. 

 

Dincolo de stabilirea unui nivel al redevențelor care să încurajeze exploatarea zăcămintelor de gaze de care dispunem, trebuie 

să asigurăm îndeplinirea următoarelor obiective: 

 1. Gazele românești din Marea Neagră să ajungă la români – în gospodăriile românilor și în industria românească. 

2. Românii să aibă acces la gazele extrase din Marea Neagră la un preț preferențial, de exploatare. 

O lege privind redevenţele care să oblige companiile să furnizeze gazul natural din Marea Neagră la un preţ preferenţial 

consumatorilor casnici sau industriali din România ar avea, cu adevărat, efecte pozitive, între care amintesc: 

• Scăderea facturilor plătite de populaţie pentru încălzirea locuinţelor. 

• Sprijinirea industriei româneşti cu gaze la preţuri competitive.  

• Asigurarea independenţei energetice a României şi evitarea importurilor de gaze naturale din Rusia. 

• Surplusul de gaze naturale pe care l-ar putea avea România trebuie folosit şi pentru a garanta independenţa energetică 

a Republicii Moldova, administraţia de la Chişinău fiind adesea ţinta şantajului rusesc. 

 

România a fost binecuvântată cu resurse de gaze extrem de prețioase în vremuri de criză, de război. Să nu transformăm această 

binecuvântare într-un blestem.  

 

În consecință, stimați colegi, să facem legi prin care să le luăm de pe umeri românilor povara imensă a facturilor gigantice la 

energie. Să facem legi prin care să ajutăm economia românească. Să folosim gazele românești din Marea Neagră pentru 

români. 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

 

Deputat 

Adrian George Axinia 
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*** 

 

„Noua” Strategia Națională de Educație Parentală - un instrument neo-marxist de atac la  

drepturile copilului și ale părinților 

 

În ultimele săptămâni Ministerul Anti-Educației Naționale a lansat noi proiecte care conțin pe lângă, concepte bune, 

certe elemente neo-marxiste, de ideologiei de gen, a ideologiilor derivate din LGBTQIA+. 

Ministerul Anti-Educației, condus de neo-marxiști, nu mai are răbdare și dorește nu doar continuarea genocidului 

educațional al copiilor, ci și reeducarea părinților. 

Lunile trecute am asistat la condiționarea finanțării proiectelor de cercetare și inovare ale oricărei universități sau 

institut de cercetare public sau privat, de implementarea unui Plan de Egalitate de Gen. 

Sub masca unei necesități a educației părinților, numită Educație Parentală, asistăm la intenția de a obliga părinții să 

asiste la o educație în care adevărul să fie amestecat cu minciuna.  

Există o motivație reală a unei educații parentale în prezent? Îndrăznesc să spun că da. Motivele sunt destul de 

evidente: 

- Neglijarea tot mai accentuată a copiilor, a educației lor prin plecarea părinților la muncă în străinătate; 

- Abandonul școlar care a atins cote foarte mari; 

- Sărăcia tot mai prezentă în familiile cu mulți copii, dar nu numai; 

- Performanțele școlare tot mai proaste, ADHD, șamd. 

- Consumul de droguri, delicvența minorilor; 

- Abuzul sexual a minorilor șamd; 

Acestea sunt probleme reale, dar cine este vinovat de ele. Părinții? Îndrăznesc să spun că și ei. Dar nu din rea-intenție, 

ci tocmai din dezinformare promovată de stat, de Ministerul Anti-Educației. Dezinformare privind: 

- Rolul esențial al femeii în creșterea și educația copiilor: se promovează necesitate de desprindere a mamei de prunc 

cât mai repede și predarea lui educației preșcolare; 

- Rolul esențial valorile conservatoare în compunerea și menținerea unei societăți armonioase: pe credință, pe familia 

tradițională, pe respect față de trecut și față de reperele lui morale: prezentarea acestor valori ca fiind demodate, necesitând 

înlocuire grabnică; 

- Rolul benefic pe care l-ar avea ideologia de gen, LGBT, asupra copiilor:  o construcție artificială, anti-culturală, de 

extremă-stângă, neo-marxistă, în contradicție cu realitatea, cu biologia și cu logica 

- Rolului benefic pe care l-ar avea expunerea la ecran a copiilor: în fapt o distrugere sistematică a minții lor. 

Cine este vinovat de aceste probleme? Care sunt cauzele lor? 

Familia tradițională? Principiile conservatoare: credința creștină, respectul și ascultarea față de părinții, libertatea, 

sentimentul național, istoria marcată de repere morale, de eroii, de martirii, de sfinți? Metodele tradiționale de educație? 

După părea celor care conduc, MAE, da. Familia tradițională ar fi vinovată de toate acestea. Ca atare părinții ar trebui 

reeducați. 

Statul nu simte responsabil de mediul moral și economic al societății, pe care el l-a modelat prin legi, proiecte, 

finanțări, care în loc să rezolve probleme expuse l-au adâncit. În loc să-și recunoască vinovăția, statul continuă în aceeași 

direcție. 

 

Cine e vinovat de mediul economic foarte ostil creșterii copiilor? Familia cu copii? Sau statul care nu aduce nicio o 

facilitate fiscală reală? 

Ni se spune că soluția ar fi adoptarea de noi standarde internaționale, de noi programe coordonate de UNICEF - o 

organizație cunoscută pentru scopul declarat de reducere a vârstei consimțământului sexual, ca atare legalizarea pedofilie și a 

prostituției. 

O anti-educație prin care se pune accent doar pe incriminarea așa-zisei neînțelegeri a copiilor în privința actului sexual. 

Soluția propusă este opusul normalității. Este sexualizarea copiilor prin expunere la un mediul social și virtual puternic 

sexualizat și sexualizant, cu manifestări dintre care amintim: 

- sexting (mesaje-text sau foto cu un conținut sexual explicit); 

- grooming (facilitarea prin online a accesului la pornografie, prostituție infantilă, agresiuni sexuale),  
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- cyberbullying: bullying prin folosirea tehnologiilor digitale: prin rețelele de socializare, mesaje, platforme de jocuri. 

Soluția practică propusă?  

Crearea unei structuri instituționale puternic birocratizată, care trebuie să supervizeze toți părinții, indiferent dacă sunt, 

sau nu, cu probleme. 

Introducerea unei noi discipline în programa curriculară școlara, una deja extrem de numeroasă, parazitată de o 

mulțime de discipline inutile, de capitole transformate în materii de sine-stătătoare. 

Soluția propusă înseamnă irosire a banului publici. Vor fi cheltuite sume uriașe pt. a forma așa-ziși specialiști, 

formatori, evaluatori, care vor crea probleme inutile, nu vor rezolva unele reale.  

Problemele s-au agravat direct proporțional cu reeducarea părinților și a copiilor în ideologia neo-marxistă: ideologia 

LGBTQIA+, de gen, sexualizarea copiilor, expunerea lor la ecran, începerea vieții sexuale înainte de vreme, fără maturitate, 

șamd. 

 

Soluția pe care o propune un stat incompetent și incapabil în ciuda unor instituții extrem de numeroase? Apelul la 

„externalizarea” serviciilor de educație parentală către entități externe. Cine sunt acestea? Sunt cele care promovează tocmai 

conceptele de gen, de LBGTQIA+, de condamnarea a familiei clasice, a reperelor morale șamd. Concret, sunt ONG-urile 

neo-marxiste. 

AUR condamnă acest SNEP și luptă pentru rezolvarea reală a problemelor copiilor prin: 

- Depolitizarea educației prin eliminarea ideologiei de gen; 

- Simplificare programei școlare prin eliminarea celor inutile și accentuarea celor clasice, cu adevărat 

importante; 

- De-sexualizarea copiilor. Conștientizarea riscurilor și efectelor nocive pe care le are expunerea la ecran asupra 

minții copiilor. 

- Debirocratizarea instituțiilor de învățământ.  

- Acordarea de facilități fiscale familiilor cu copii. 

- Deasupra tuturor, libertatea părinților de a decide asupra modului și valorilor în spiritul cărora copii lor sunt 

educați. 

 

Deputat 

Alin Coleșa 

 

*** 

 

Înstrăinarea siguranței energetice. 

 

Stimate domnule președinte,  

Stimați colegi,  

 

Declarația mea politica de astăzi este continuarea temei deschise de mine anterior și anume subminarea siguranței 

energetice a României. Din păcate constat că situația în sectorul energetic se agravează continuu, iar statul român perseverează 

în ideea de a-și tăia craca de sub picioare în ceea ce privește siguranța energetică. 

Vă reamintesc faptul că mai bine de o treime din energia electrică produsă în România, mai exact 35,8% (date ANRE), 

este generată de hidrocentrale. În aceste condiții, logic ar fi ca statul român să aibă grijă de acest sector, cel puțin să-l întrețină, 

iar în măsura posibilităților să-l dezvolte.  

Ce se întâmplă, însă, în realitate? În realitate, statul român caută pretexte să mai vândă o parte din hidrocentrale, iar 

unii colegi din parlament, pregătesc activ terenul pentru a concesiona, închiria sau chiar a vinde hidrocentrale. Aici mă refer la 

deputatul din partea Forumului Democrat al Germanilor din România, domnul Ganț Ovidiu Victor care, în întrebarea sa 

adresată ministrului energiei, sugerează evaluarea posibilității de a concesiona, vinde, sau închiria unele centrale 

hidroelectrice.  

În aceste condiții, mă întreb, ale cui interese le reprezintă domnul deputat Ganț? Pentru că firesc ar fi să se pună 

problema de a crește eficiența, ponderea și sustenabilitatea generării de curent al hidrocentralelor. În schimb, vedem o abordare 
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paradoxal opusă a problemei – dacă hidrocentralele nu funcționează, sau nu produc suficient curent, haideți să scăpăm de ele, 

le vindem sau le concesionăm. În așa fel problema va fi pasată altora și mai câștigăm și ceva bani din asta.  

Dacă vânzarea hidrocentralelor ar rezolva problema gestiunii eficiente a acestora, atunci înseamnă că actuala gestiune 

este una defectuoasă, iar statul român nu este în stare sa-și gospodărească eficient capacitățile de producție hidroelectrice, iar 

unii aleși ai poporului, în loc să caute să îmbunătățească  procesul de exploatare și să dezvolte acest domeniu strategic, caută să 

scape de ele și poate pe seama asta, să se pricopsească și cu ceva beneficii materiale consistente. Adoptând aceeași logică, am 

putea vinde terenurile agricole din România pe motiv că anul trecut a fost secetă și nu am scos producția așteptată. 

Referitor la dimensiunea strategică a sectorului energetic în buna funcționare a unui stat, aș vrea să vă aduc exemplul 

Franței, unde compania EDF, principalul producător al energiei electrice din Franța, este deținută de stat cu mai bine de 80% 

din acțiuni. Acum vă rog să faceți un exercițiu de imaginație, unde statul francez scoate la vânzare centrale electrice din cauza 

ineficienței în gestiune a acestora. Un astfel de scenariu nu cred că ar fi posibil nici în cazul unei imaginații hiperdezvoltate. În 

consecință consider justificate următoarele întrebări retorice: 

 

- De ce înstrăinarea hidrocentralelor este posibilă în Romania, iar în Franța nu? 

- Ale cui interese le reprezintă, de fapt cei ce îndeamnă la înstrăinarea capacităților de producție a energiei electrice? 

 

Mi se pare paradoxală ideea că siguranța energetică a statului să nu fie controlată și deținută de stat, iar cei ce militează 

pentru înstrăinarea acestui sector, ori nu înțeleg profunzimea acestui subiect, ori sunt ghidați de dorința de a profita cu orice 

preț.    

Vă mulțumesc. 

 

Deputat 

Sebastian Ilie Suciu 

 

*** 

 

Rusia sau Germania nu pot avea drept de veto asupra reunirii pașnice  

a Republicii Moldova cu România 

 

Domnule președinte, stimați colegi! 

 

Evenimentele militare din Ucraina și recentele provocări din regiunea transnistreană a Republicii Moldova pun o presiune 

crescândă pe clasa politică de la Chișinău și București. Săptămâna trecută mai multe state și-au avertizat cetățenii să 

părăsească regiunea transnistreană din cauza creșterii riscului de degradare a climatului de securitate din zonă, după mai multe 

provocări și incidente cum ar fi atacul asupra sediului așa-zisului „minister al securității statului” de la Tiraspol, atacul asupra 

unei unități militare din preajma aerodromului din zonă, exploziile la antenele de telecomunicații de la Maiac și focurile de 

armă din apropierea depozitelor de armament de la Cobasna. La Moscova și la Tiraspol deja se vorbește cum că România ar 

urmări desfășurarea unei „operațiuni militare” în Republica Moldova în vederea anexării acesteia. Nimic mai fals! 

Cu siguranță, actualul război din Ucraina va conduce la reconfigurarea geopolitică a Europei, cu marea probabilitate de creare 

a unor condiții geopolitice favorabile Reunirii pașnice. Clasa politică din ambele state românești trebuie să fie pregătită pentru 

valorificarea noilor condiții istorice în prefigurare, în interesul reîntregirii naționale. Populația intuiește acest fapt și vedem că 

la ultimul sondaj de opinie realizat dincolo de Prut, circa 40% dintre respondenți au indicat Reunirea cu România ca prima lor 

opțiune politică imediată, în timp ce persoanele care au în vedere Reunirea cu România, ca prima și a doua lor opțiune politică, 

variază între 52% și 60%. Aceste procente sunt credibile în situația în care între 1 milion și 1 milion și jumătate de basarabeni 

și-au redobândit deja cetățenia română. 

De una singură, Republica Moldova nu va putea supraviețui unui atac militar al Federației Ruse. În acest context complicat, 

clasa politică de la Chișinău, care este reprezentativă pentru populația Republicii Moldova, trebuie să ia în calcul soluția 

salvatoare a Reunirii pașnice cu România. Tot mai multe voci autorizate din Basarabia formulează acest deziderat, de la 

membrii primului Parlament care a proclamat independența față de Moscova în 1991 la foștii premieri Mircea Druc și Iurie 

Leancă, foști diplomați, membri ai Curții Constituționale. De asemenea, un număr tot mai mare de primari și aleși locali au 

revenit în ultima perioadă asupra ideii de Reîntregire națională pe cale pașnică. 
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Evident, Moscova, care a condamnat oficial Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele sale nefaste, nu are niciun cuvânt de 

spus în chestiunea Reunirii pașnice a Republicii Moldova cu România. Cu atât mai mult, Rusia nu poate avea drept de veto în 

această problemă. Dimpotrivă, cu cât vor crește presiunea și amenințările venite dinspre Moscova, cu atât mai aproape vom fi 

de Reunirea noastră pașnică.  

La fel, nici Germania, sigurul stat străin care are o armată întreagă de consilieri politici la Chișinău, nu poate avea drept de 

veto.  

Însă Modelul reunificării germane, pe cale pașnică, pe bază de negocieri și Tratat de reunificare, este modelul pe care trebuie 

să-l urmăm.  

Vă mulțumesc! 

 

Deputat 

Borsi Volosatîi 

 

*** 

 

"Oraș din România adus la sapă de lemn de coaliția de guvernare PNL- PSD" 

 

 Alături de Vaslui, județul Botoșani reprezintă polul absolut al sărăciei din România. Această realitate tristă poate fi redată, la 

nivel statistic, în câteva cifre: 

       -La nivel de municipiu, într-un oraș de 100.000 de locuitori există numai patru fabrici și niciun parc industrial! 

         -Pe 60 de km de străzi din municipiul Botoșani oamenii trăiesc în condiții de secol XIX, fără apă, canalizare sau gaz. 

           -La capitolul atragerii de fonduri europene, Botoșaniul este pe ultimul loc din România, autoritățile locale aruncând 

efectiv pe apa sâmbetei 120 de milioane de euro, bani din care s-ar fi putut reface infrastructura rutieră, s-ar fi putut crea noi 

locuri de muncă, iar unele clădiri de patrimoniu s-ar fi putut reabilita. 

 

Ca și cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, administrația locală a municipiului Botoșani a primit zilele trecute cea mai grea 

lovitură din ultimii 13 ani. Printr-o sentință judecătorească definitivă, municipalitatea este somată sa achite 16 milioane de 

euro unei societăți,  "Termica", înființată chiar de Primărie! 

 

 Dacă istoricul acestui litigiu este destul de încâlcit, consecințele sale sunt pe cât de simple, pe atât de dezastruoase: autoritățile 

locale nu vor mai avea bani nici măcar pentru a continua proiectele începute sau întreținerea anumitor servicii. Nici o străduță 

din Botoșani nu va fi asfaltată și nu se va putea asigura nici măcar iluminatul public. 

Pe scurt, Botoșaniul este bun de plată și se află în pragul falimentului! 

 Deși problema era cunoscută în administrația botoșăneană, fiind o adevărată bombă cu ceas, lucrurile nu s-au mișcat până 

când edilii nu s-au trezit cu portăreii la ușă. Primăria a pierdut procesul cu lichidator "Termica", iar în 2021 s-a trezit cu o 

somație silită pentru cele 16 milioane de euro. O adevărată catastrofă pentru municipalitate, mai ales că executarea silită ar fi 

blocat toate conturile instituției. Ultima cale de atac a fost un proces, pe care Primăria l-a pierdut, la Înalta Curte de Casație și 

Justiție. 

 Hotărârea magistraților a fost aceeași. Primăria trebuie să plătească lichidatorului 16 milioane de euro. 

Singura soluție de care depinde soarta celor 100 000 de locuitori ai municipiului Botoșani, o reprezintă un ajutor din fondurile 

de rezervă ale Guvernului, altfel orașul va intra în faliment. 

 

Fac apel către factorii decidenți din Ministerul Finanțelor să ne ajute în această problemă! 

 Soarta a 100.000 de cetățeni depinde de decizia lor! 

             

Deputat 

Radu Vicentiu Grădinaru 

 

*** 
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Facturile și profitul – prețul la carburanți 

 

Stimate domnule președinte,  

 

Stimați colegi, declarația mea politică se numește „Facturile și Profitul - Prețul la Carburanți!” și vizează un subiect 

extrem de important. 

Dragi colegi deputați –  

 

Benzina și motorina au avut parte de o scumpire accelerată de la începutul anului, cauzată în principal de majorarea 

accizei pe carburanți, apoi de criza energetică, la care se adaugă contextul internațional. 

Evoluțiile pe piață sunt limitate de escaladarea tensiunilor dintre Rusia şi Ucraina şi de amenințările cu care se 

confruntă Emiratele Arabe Unite. 

Un efect considerabil în preț îl are costul de achiziție a materiei prime, legat direct de cotația produselor petroliere, 

care, la rândul său, este legată de cotația țițeiului. 

Impactul prețului țițeiului în prețul carburanților are, de obicei, o întârziere de 45 de zile legată de fluxul de producție. 

Astfel, țițeiul este cumpărat la un anume preț, apoi descărcat, procesat şi depozitat până să ajungă în stație, de unde este vândut 

clienților la cotațiile produselor petroliere. 

O altă influență importantă o are cursul de schimb leu-dolar. Petrolul şi produsele petroliere sunt coate în dolari, însă 

distribuția în România se face în lei, după care furnizorul este plătit tot în dolari – o întârziere de 30-45 de zile în funcție de 

fluxul de producție/achiziție între prețul de achiziție şi prețul de desfacere.  

Astfel, o depreciere a leului în fața dolarului aduce cu sine scumpirea carburanților. 

Fiecare parte componentă a prețului are influență în prețul final. Dar nu înseamnă, în mod automat, că o ajustare într-

un sens a unei componente duce la o ajustare proporțională a prețului final. 

În România există trei mari producători de carburanți – Petrom, Rompetrol şi LukOil – şi mai mulți distribuitori 

majori. Trendul de preț al carburanților este urmat fără excepție de toți distribuitorii, chiar dacă în proporții diferite. 

Prețul barilului de petrol Brent, de referință în Europa, s-a apreciat în 2021 cu 52% şi a încheiat anul la 77,78 dolari. 

Cotația țițeiului Brent de referință la nivel global este astăzi la peste 100 de dolari pe baril, benzina și motorina în 

România fiind la cele mai mari prețuri din istorie. 

Prețul unui litru de carburant reprezintă în proporție de mai mult de jumătate taxele şi accizele datorate statului. 

Prețul petrolului, cursul de schimb, costurile de logistică sau marja companiilor petroliere constituie cealaltă jumătate, 

fiecare dintre aceste elemente influențând mai mult sau mai puțin prețul de la pompă. 

Statul este cel care profită cel mai mult în urma acestor creșteri, prin faptul că va încasa mai mult din taxe, dar că acest 

lucru vine cu un pericol: scăderea consumului. 

Un procent de doar 45-48% din prețul carburantului din benzinării este apanajul mărfii propriu-zise, restul fiind taxe 

percepute direct de către stat, potrivit datelor oferite de companiile petroliere. 

Practic, la benzinărie nu alimentăm doar mașina, ci şi direct vistieria statului, pentru că distribuitorul de carburanți 

virează direct la Finanțe între 52% şi 55% din litrul de benzină sau motorină, reprezentând TVA și acciză. 

Restul este componenta de preț cu care jonglează producătorul şi distribuitorul de carburanți: costuri logistice 

(distribuție primară şi secundară – salarii, întreținere, amortizări – rovigneta, anvelope de iarna), costuri de operare rețea de 

distribuție (salarii, taxe, impozite locale, utilități, investiții obligatorii), costul materiei prime (inclusiv costurile aferente 

aprovizionării şi prelucrării acesteia), costuri financiare (dobânzi – credite investiții, curs valutar), adaos comercial. 

 

 

Când prețul carburantului se modifică, se modifică doar pe componenta distribuitorului, pentru că statul trebuie mereu 

să își primească partea. 

Depășirea pragului de 8 lei pe litru reprezintă un record pentru piața din România şi vine în contextul cererii mari de 

carburanți şi al prețurilor ridicate la toate mărfurile pe plan mondial. 

Consiliul Concurenței a demarat mai multe anchete, pe piața comercializării angro de carburanți pentru a identifica 

dacă există anumite înțelegeri între comercianți. Instituția a răspuns că analiza încă nu este gata și nu dorește să se pronunțe 

înainte de încheierea raportului. 
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Prețurile au crescut mai mult decât în mod normal, tocmai din cauza așteptărilor, s-a creat o bulă speculativă. În 

următoarele 6-12 luni lucrurile ar trebui să se mai regleze, să oprească din creșterea prețului sau chiar să revină un pic mai jos. 

Efectele se văd pe tot lanțul după aceea, în special la bunurile cu valoare adăugată mică, la cele agricole, alimentare, 

iar în următoarea perioadă în care probabil că prețurile la alimente și cam tot ce înseamnă inflație vor continua să fie ridicate în 

următorii doi-trei ani, dacă nu se intră într-o recesiune globală.  

Din păcate, ne confruntăm cu o nouă creștere a prețului motorinei. O creștere care este pusă pe faptul că este 

primăvară, sunt lucrări agricole, și cumva este motivată de acest element. 

Este adevărat că, în general, în perioada verii apărea această creștere suplimentară, dar este greu de presupus că a putut 

să crească atât de mult prețul la motorină față de benzină. 

Din păcate, sigur nu ne putem aștepta la o reducere a prețului. Prețul la nivel european a prezentat din nou o creștere în 

ultimele zile. 

Această creștere la nivel mondial se bazează pe diferența dintre cerere și oferta. Dar țările din zona Mării Negre, 

România, Bulgaria, Ucraina, au o problema suplimentară, având în vedere că toate costurile cu transportul țițeiului în Marea 

Neagră au crescut formidabil de mult.  

Atât închirierea vaselor cât și asigurarea vaselor pentru a putea face acest transport. Ținând seama că a aduce țiței din 

altă parte înseamnă costuri suplimentare, aceste costuri se vor reflecta în prețul benzinei de la pompă. 

În ultimul timp, tot mai multe companii europene evită să mai importe petrol din Rusia, chiar şi în absența unor politici 

oficiale care să interzică importurile, însă exporturile de petrol ale Rusiei către India au crescut de patru ori în martie 2022 față 

de media lunară anterioară. 

Este posibil ca până la vară, datorită lipsei petrolului rusesc de pe piață, să crească riscul de a avea o raționalizare a 

produselor petroliere de pe piața internă, criza de motorină având un impact mai devastator decât al unei crize a petrolului brut. 

Românii care trăiesc în apropierea graniței cu Ungaria sunt cei mai norocoși din acest punct de vedere. Mulți dintre ei 

alimentează în Ungaria vecină, unde prețul la pompe este cu mult sub cel practicat de benzinăriile din România.  

Deși Ungaria nu deține niciun fel de resurse de petrol, un litru de motorină costă în această țară doar 1,289 euro, cel 

mai ieftin dintre toate țările membre UE. Spre comparație, în România un litru de motorină poate trece de 1,75 euro, la unele 

benzinării.  

În următoarea perioadă n-o să vedem cu siguranță reduceri de prețuri ci, mai degrabă, trebuie să ne așteptăm la creșteri 

de prețuri. 

Prețurile la carburanți au ajuns la praguri exagerate!  

Un plin de 50 litri costă peste 400 de lei. 

Benzina și motorina, un lux pentru șoferii din țara noastră! 

 

Deputat  

Vasile Nagy 

 

*** 

 

 

➢ Interpelare 

 

 

Adresată:  domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei 

De către: deputat Acatrinei Dorel Gheorghe 

    deputat Pușcașu Lucian Florin 

Obiectul interpelării: Ce soluții aveți pentru a contracara creșterea facturilor la energie și gaz? 

 

Domnule ministru, 

 Prețul energiei și a gazelor a explodat, cu consecințe grave asupra cetățenilor români și a economiei României. Astfel, 

cuplarea prețului din producția internă de gaze la prețul bursei de la Viena fără stabilirea unui mecanism clar de protecție a 

economiei românești și a românilor, expune România la o creștere a facturilor ce nu poate fi suportată de consumatori. 
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 In acest an, presiunile bugetare vor atinge un nivel fără precedent, iar criza socială va acumula tensiuni, inclusiv pe 

fondul exploziei prețurilor la utilități. Șocul creșterii prețurilor la energie şi gaze naturale este atât de puternic încât va provoca 

o recesiune mai puternică decât cea trăită de România în perioadele de criză. 

Câtă vreme nu se intervine asupra mecanismelor prezentate mai sus care distorsionează piața energiei și câtă vreme nu 

se găsesc soluții pentru exploatarea  gazului românesc, românii sunt condamnați la sărăcie. 

 Pe de altă parte aflăm că există contracte extrem de avantajoase pentru anumite firme, în timp ce românii sunt puși să 

plătească prețuri de 3-4 ori mai mari. Un exemplu scandalos este cel al contractelor semnate de Electrica Furnizare SA cu Lidl 

și Kaufland care au primit curent electric la prețul de 260,52 lei pe MWh pentru tot anul 2021, în timp ce clienții casnici au 

primit în aprilie 2021 următoarele oferte de contract: 

Concurențială Stabil 30 – cu 747 de lei pe MWh; 

Concurențială 3 în 1 – 822 de lei pe MWh; 

Serviciu Universal – 761 de lei pe MWh. 

Românii au fost păcăliți de trei ori: o dată cu prețuri foarte mari la energie, apoi cu compensarea facturilor din bugetul 

de stat și nu în ultimul rând prin căpușarea firmelor statului din grupul Electrica SA. 

Față de această situație propunem următoarele măsuri pe termen scurt: 

1. Înființarea ,,coșului național de energie” din energia produsă de companiile la care statul român este acționar. 

Stabilirea „prețului de referință” al energiei pe baza „coșului național de energie”, nivel de la care se stabilește prin 

lege marja de profit pe care companiile private o pot adăuga şi, implicit, nivelul de taxare suplimentară pe care statul o 

aplică peste marja de profit stabilită de lege. 

2. Revenirea imediată, pe o perioadă determinată – până vor apărea condiții de concurență reală – la piața reglementată, 

atât în sectorul energiei electrice, cât şi în cel al gazelor naturale, prin limitarea profitului într-o marjă definită prin 

lege şi taxarea suplimentară substanțială a acestuia peste respectiva marjă (sumele provenite din taxarea suplimentară a 

profitului pot reprezenta o sursă importantă atât pentru finanțarea investițiilor destinate creșterii capacităților de 

producție a energiei electrice regenerabile, dar şi în sprijinul consumatorilor vulnerabili). 

3. Reducerea TVA-ului la energie și gaz. 

Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: 

1. Care dintre soluții le veți aplica în următoarea perioadă sau ce alte soluții aveți? 

 Solicităm răspuns în scris și oral. 

 

➢ Întrebări 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 

Clarificări asupra situației Grădiniței nr. 10 din municipiul Huși 

 

Stimate domnule ministru, 

Omul de stat englez, John Mill, afirma că: „Demnitatea statului depinde în cele din urmă de demnitatea indivizilor care 

îl formează”. Prin urmare, așa cum ne creștem și educăm tinerele generații, așa vom avea, inclusiv, politicienii de mâine. 

Vă aduc la cunoștință, pe această cale, situația tragică în care se află Grădinița nr. 10 din municipiul Huși, unde 

personalul a ajuns să facă un apel public pe internet pentru a solicita ajutor în repararea curții, a gardului, a terenului de joacă, 

în plus, unitatea de învățământ „ar avea acoperișul ciuruit și că ușa frigiderului era legată cu o sfoară”, pentru a nu se deschide. 

Nu este pentru prima dată când această problemă a ajuns în atenția opiniei publice. 

Cei 132 de copii care sunt educați la Grădinița nr. 10 din municipiul Huși au nevoie de condiții adecvate.  

 Prin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi comunicați soluția optimă de ajutor a copiilor din Grădinița nr. 

10 din municipiul Huși și, dacă în accepțiunea Dvs., considerați că este normal ca părinții să repare din fonduri proprii ceea ce 

ar trebui să facă statul? 

Solicit răspuns în formă scrisă. 

  

Deputat  

Raisa Enachi 
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*** 

 

 

Adresată domnului prof. univ. Dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Clarificări asupra dotării cabinetelor medicilor de familie din județul Ialomița cu echipamente și aparatură cu ajutorul 

fondurilor prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

 

  Stimate domnule ministru, 

 

 Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Andrei Baciu, a anunțat că mai multe mii de cabinete de familie vor fi 

dotate cu echipamente și aparatură, iar 200 de centre integrate, în special pentru comunitățile defavorizate, vor fi amenajate 

prin PNRR, ceea ce este un fapt cu adevărat îmbucurător, având în vedere starea aproape deplorabilă a medicine de familie din 

România. 

 Vă rog să îmi precizați, stimate domnule ministru, câte cabinete de medicină de familie din județul Ialomița – și din ce 

localități – sunt cuprinse în programul de dotare cu echipamente şi aparatură care vor servi la îmbunătățirea activităţii lor, 

precum și câte centre integrate se vor regăsi în județ. 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 

  

*** 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii            

Statistica persoanelor de cetățenie ucraineană cu care instituțiile aflate în subordinea Ministerului Culturii au încheiat 

forme de colaborare plătită începând cu data de 24 februarie 2022 (invazia Ucrainei) până în data de 30 aprilie 

  

Stimate domnule ministru, 

Conform Art.202 din Regulamentul  Camerei Deputaților cu privire la drepturile parlamentarilor de a dresa interpelări 

conducătorilorde instituții ale administrației publice locale sau centrale, precum și în virtutea  Legii 544/2001 cu privire la 

liberul acces la informații de interes public, vă voi adresa, în continuare, următoarele întrebări. 

 

Având în vedere politica UE de gestionare a frontierelor și Sistemul de intrare/ieșire (EES) și Sistemul de informații 

Schengen (SIS), sisteme și politici pe care România le implementează, instituția Dvs. ar trebui să dețină o statistică foarte 

exactă a numărului de persoane care intră, respectiv ies din România, precum și a celor fără cetățenia unei țări din Uniunea 

Europeană care au intrat în România dinspre Ucraina și Republica Moldova în perioada din preajma declanșării războiului din 

Ucraina. 

  

Luând în considerare cele expuse mai sus, vă rog să îmi puneți la dispoziție următoarele informații: 

1. Numărul de persoane refugiate din Ucraina cu care instituțiile aflate în subordinea Ministerului Culturii au încheiat 

forme de colaborare plătită începând cu data de 24 februarie 2022 (invazia Ucrainei) până în prezent; 

2. În cazul în care există situațiile menționate la pct. 1, care este cuantumul sumelor plătite până la data de 30 aprilie 

pentru persoanele menționate la punctul 1? 

3. În cazul în care există situațiile menționate la pct. 1, vă rog să precizați dacă instituțiile de cultură care au încheiat 

astfel de colaborări realizează în prezent forme de colaborare fără plată cu terțe persoane; 

4. În cazul în care există situațiile menționate la pct. 1, vă rog să precizați dacă instituțiile de cultură care au încheiat 

astfel de colaborări au în organigramă posturi a căror ocupare este temporar suspendată. 

Menționez  că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin(3) și Art. 199, alin(2), 

aveți obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen  de maximum 15 zile  calendaristice. Aș  aprecia  

suplimentar  disponibilitatea  și  efortul  Dvs  și  v-aș  rămâne  îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un 
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timp mai scurt. 

 

Deputat 

Ilie Alin Coleșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității sociale 

 

 

Statistica persoanelor de cetățenie ucraineană cu care instituțiile statului au încheiat forme de colaborare plătită 

începând cu data de 24 februarie 2022 (invazia Ucrainei) până în date de 30 aprilie 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Conform Art.202 din Regulamentul  Camerei Deputaților cu privire la drepturile parlamentarilor de a dresa interpelări 

conducătorilorde instituții ale administrației publice locale sau centrale, precum și în virtutea  Legii 544/2001 cu privire la 

liberul acces la informații de interes public, vă voi adresa în continuare câteva întrebări. 

 

Având în vedere politica UE de gestionare a frontierelor și Sistemul de intrare/ieșire (EES) și Sistemul de informații 

Schengen (SIS), sisteme și politici pe care România le implementează, instituția Dvs ar trebui să dețină o statistică foarte 

exactă a numărului de persoane care intră, respectiv ies din România, precum și a celor fără cetățenia unei țări din Uniunea 

Europeană care au intrat în România dinspre Ucraina și Republica Moldova în perioada din preajma declanșării războiului din 

Ucraina. 

  

Luând în considerare cele expuse mai sus, vă rog să îmi puneți la dispoziție următoarele informații: 

5. Numărul de persoane refugiate din Ucraina cu care instituțiile statului au încheiat forme de colaborare plătită începând 

cu data de 24 februarie 2022 (invazia Ucrainei) până în prezent; 

6. În cazul în care există situațiile menționate la pct. 1, care este cuantumul sumelor plătite până la data de 30 aprilie 

pentru persoanele menționate la punctul 1? 

7. În cazul în care există situațiile menționate la pct. 1, vă rog să precizați dacă instituțiile de stat care au încheiat astfel 

de colaborări au în organigramă posturi a căror ocupare este temporar suspendată. 

Menționez  că în temeiul Regulamentului Camerei Deputaților, Capitolul IV, Art. 195, alin(3) și Art. 199, alin(2), 

aveți obligația de a răspunde la întrebările deputaților în termen  de maximum 15 zile calendaristice. Aș  aprecia  

suplimentar  disponibilitatea  și  efortul  Dvs  și  v-aș  rămâne  îndatorat dacă mi-ați răspunde la întrebările de mai sus într-un 

timp mai scurt. 

 

Deputat 

Ilie Alin Coleșa 

 

*** 

Adresată domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României   

 

 

Clarificări cu privire la inflație, curs valutar, creditarea populației, creditarea companiilor, relația BNR – Guvern, 

datoria externă a României 

 

Domnule  Guvernator, 

 Dorim să știm care sunt evaluările dumneavoastră cu privire la inflație, curs valutar, creditarea populației și a 

companiilor, relația BNR-Guvern și datoria externă a României.  

 

Inflație: 
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• Ați declarat că, în criza energetică, aşteptările inflaţioniste au crescut brusc și că o măsură specifică pentru a aborda 

situaţia energetică este o necesitate. Să înțelegem că susțineți intervenția statului în criza energetică? Dacă da, cum? 

Plafonarea, compensarea, reducerea fiscalității sunt, în opinia dumneavoastră, măsuri viabile de stopare a inflației? 

• Inflația a crescut pe tot parcursul anului 2021, iar BNR a crescut dobânda-cheie abia începând din luna octombrie (de 

la 1,25% la 2,5% în prezent). De ce nu ați mărit din timp și gradual dobânda-cheie pentru a ține sub control inflația? 

Cât ar putea să urce dobânda-cheie? 

• Ce măsuri complementare celor de la BNR ar putea să ia guvernul pentru reducerea inflației? V-ați consultat cu 

domnul Ciucă, cu domnul Cîciu pentru măsuri de reducere a inflației? Care sunt soluțiile de reducere a inflației pe 

termen scurt și mediu? 

• Anul trecut, Banca Centrală Europeană a aruncat pe piață 2.000 de miliarde de euro pentru alimentarea consumului – 

prin cumpărarea de obligațiuni de stat și de la companii private. Ce impact a avut acestă operațiune asupra capitalizării 

băncilor și asupra nivelului inflației în România? 

Curs valutar: 

• Cursul valutar a fost menținut, de la începutul lui 2021, la aproximativ 4,9 lei/Euro în ciuda creșterii inflației. Care au 

fost costurile menținerii cursului valutar la acest nivel? În ce situații BNR ar putea decide să dea frâu liber cursului 

valutar? 

Creditarea populației: 

• În momentul de față, care e trendul referitor la capacitatea românilor de a rambursa creditele? Care e nivelul activelor 

toxice ale băncilor provenite din creditarea populației? Ce influențe a avut asupra pieței măsura de amânare a plății 

ratelor adoptată de Guvernul Orban? Poate fi amânarea plății ratelor o măsură sustenabilă în prezent? 

Creditarea companiilor: 

• Care este activelor toxice ale băncilor provenite din creditarea companiilor? Cum ați caracteriza starea de sănătate a 

companiilor autohtone din perspectiva evoluției creditării? 

• În contextul măsurilor pe care BNR le-a luat pentru descurajarea consumului, și mă refer la creșterea dobânzii-cheie, e 

posibil să asistăm la o scădere a pieței imobiliare. Ne găsim astăzi într-o bulă speculativă pe piața imobiliară? 

• Mai multe Ambasade (Franța, Marea Britanie, Germania și Italia) au solicitat Guvernului României efectuarea plăților 

spre marii furnizori de energie care au aplicat compensarea și plafonarea facturilor. Ambasadorii au susținut că 

furnizorii se confruntă acum cu probleme reale de flux de numerar, având nevoie de finanțare prin linii de credit pe 

termen scurt de la bănci pentru a-și susține activitatea. Deoarece costurile creditării se vor traduce, cel mai probabil, în 

costuri suplimentare ce vor fi incluse în facturile românilor, vă rog să ne spuneți dacă informația ambasadorilor se 

confirmă, dacă furnizorii de energie au accesat credite în România.  

Relația BNR-Guvern 

 

• Potrivit declarațiilor oficialilor guvernamentali, în Trezorerie au intrat 3,7 miliarde de Euro avans pentru PNRR. Am 

vrea să știm dacă aveți vreo solicitare de la Guvern pentru cheltuirea acestor bani.  

• În ce măsură există o coordonare între BNR și Guvern pe deficitul bugetar (cu o țintă de 5,87%) și pe măsuri 

antiinflaționiste? 

• Vreau să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, obiectivul aderării României la zona Euro este, pe termen scurt și 

mediu, unul realist? Întrebarea mea are în vedere creșterea galopantă a inflației, cu mare abatere față de media 

europeană, precum și nivelul mare al deficitului bugetar. 

Datoria externă a României: 

• Care este necesarul de finanțare în 2022 a guvernului pentru menținerea țintei de deficit (5,86%) și pentru rostogolirea 

împrumuturilor scadente?  

• Ce se poate face ca guvernul să se împrumute la costuri (dobânzi) mai mici? 

Vă rugăm să ne transmiteți  răspunsurile  în scris. 

 
 

Deputat 

Adrian George Axinia 
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*** 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  

 

Demersul comunității românești din Cernăuți privind denumirile de străzi 

 

Stimate domnule ministru, 

 

 Ținând cont de situația tensionată din Ucraina cauzată de războiul purtat cu Federația Rusă, în imediata vecinătate a 

graniței României se află o comunitate românească însemnată, numărând jumătate de milion de suflete care își doresc să fie 

reprezentate, apărate și ascultate de către autoritățile de la București, facilitând relația cu administrația publică locală și 

centrală din Ucraina. 

 În contextul ultimelor săptămâni, în Ucraina, au fost înlăturate simbolurile, statuile și monumentele care reprezintă 

Uniunea Sovietică sau Federația Rusă, iar în orașul Cernăuți administrația locală a comunicat intenția de a redenumi un număr 

considerabil de străzi care aveau semnificație filo-rusă.  

 În acest sens, asociațiile românești din Cernăuți, alături de liderii comunității, intelectuali și profesori au inițiat la data 

de 2 mai un demers prin care s-a propus Consiliului Orășenesc Cernăuți un număr de denumiri care sunt legate de istoria 

poporului român și de personalitățile românești bucovinene dar și naționale. Acest demers este unul legitim și perfect 

fundamentat, dată fiind susținerea României și solidaritatea poporului român cu tragediile recente din Ucraina, această decizie 

poate reprezenta un gest de bună credință și o dovadă că relațiile dintre statele noastre se reașează pe un făgaș firesc, bazat de 

pe respectarea drepturilor minorității române din Ucraina. 

 Întrucât în România există mii de străzi cu rezonanță pentru toate minoritățile naționale și având în vedere faptul că 

spiritul european la care Ucraina tinde presupune și respectarea doleanțelor minorității, în cazul de față românească, implicarea 

statului român în acest demers devine imperios necesară. Cunoaștem faptul că astfel de decizii aparțin adminsitrației publice 

locale, însă dialogul și promovarea intereselor minorității românești constituie una din datoriile Guvernului în calitate de 

autoritate executivă. 

 Având în vedere și declarațiile recente ale domnului Prim-Ministru, Nicolae Ciucă, care afirmă că s-a ridicat problema 

drepturilor comunității românești din Ucraina, răspunsul primit fiind unul încurajator: „Președintele Zelenski a subliniat că 

minoritatea română din Ucraina va beneficia de aceleași drepturi, în oglindă, precum beneficiază minoritatea ucraineană în 

România.” vă rog domnule Ministru să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Dacă ați contactat reprezentanții asociațiilor românești din Cernăuți pentru a vă informa cu privire la acest demers și 

pentru a vedea cum aceștia pot fi ajutați? 

2) Dacă vă veți implica în susținerea acestui demers de promovare a denumirilor românești în Cernăuți, desigur, pe cale 

diplomatică, promovând dialogul bilateral, punând accentul pe importanța unor relații culturale îmbunătățite? 

3) Care sunt măsurile pe care Ministerul Afacerilor Externe le va lua în privința susținerii adoptării denumirilor românești 

din Cernăuți și cum se va implica Consulatul General al României la Cernăuți în această privință? 

 

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii  

 

Situația spațiului adiacent Parcului Coloanei Fără Sfârșit 

 

Stimate domnule ministru, 

 Ansamblul sculptural al lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, cunoscut și sub numele de Ansamblul monumental 

„Calea Eroilor” de la Târgu Jiu, este un omagiu adus eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial, proiectat și construit de 

Constantin Brâncuși. Cele patru componente sculpturale — Masa tăcerii, Aleea scaunelor, Poarta sărutului și Coloana fără 
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sfârșit — sunt dispuse pe aceeași axă, orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1275 m și este înscrisă în Lista 

Monumentelor istorice din județul Gorj cu cod LMI - GJ-III-a-A-09465. 

 Coloana fără sfârșit, sau a „sacrificiului infinit”, considerată de către Sydnei Geist punctul de vârf al artei moderne, 

reprezintă un adevărat „testament spiritual” al artistului, un adevărat axis mundi, menit parcă să sprijine în veșnicie bolta 

cerului. Înaltă de 29,33 m, este constituită din 16 module romboidale din fontă, 15 întregi și încă unul amplasat jumătate jos, 

respectiv jumătate sus. 

 Un ONG numit „Fundatia Infinitul” a efectuat demersuri în anii 2010-2011 care au vizat modificarea spațiului din 

Ansamblul Monumental, intenții nefinalizate datorită intervenției societății civile și a presei locale. Însă acest ONG, Fundatia 

Infinitul, s-a intors la Târgu Jiu si își propune să realizeze un parc mic și lipsit de semnificație lângă Parcul Coloanei Infinite, 

spațiu protejat prin lege având în vedere statutul de monument istoric al întregului ansamblu. Pe lângă apariția parcului, 

fundația își propune ca în mijlocul acestuia să fie amplasat un totem uriaș, respectiv un suport mai înalt decât trecătorii pe care 

să fie amplasată o placă de mulțumire (?!?) față de cei care desacralizează acest spațiu istoric, cu o profundă încărcătură 

simbolică pentru națiunea română. 

 Întrucât orice intervenție, chiar și amplasarea unor plăci comemorative, dar cu atât mai mult montarea unor 

piloni/totemuri de susținere pentru aceste panouri necesită avizul Ministerului Culturii prin Comisia Națională a 

Monumentelor Istorice, vă rog, domnule Ministru să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

 

1) Dacă a fost emis un aviz în sensul construirii noului parc de lângă Parcul Coloanei Infinite, și dacă a fost avizată 

amplasarea unei plăci „de mulțumire” montată pe un pilon mai înalt decât vizitatorii? 

2) Dacă astfel de intervenții în zonele protejate ale monumentelor istorice reprezintă demersuri legale având în vedere 

impactul asupra spațiului și vizibilității unui monument de o importanță excepțională? 

3) Care sunt opiniile Direcției Județene de Cultură Gorj în acest sens și ce măsuri veți lua, domnule Ministru, pentru a 

proteja întregul spațiu al Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu față de viitoarele încercări de 

intervenție asupra operei lui Brâncuși?  

Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită considerație, 

Deputat  

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Declarațiile diplomatului maghiar privind liceul romano-catolic de la Târgu Mureș 

 

 

Stimate domnule ministru, 

 Vă reamintim faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție a României a emis marți, 3 mai 2022, soluția în cazul 

înființării nelegale a Liceului Romano Catolic din Târgu Mureș. Astfel, este menținută sentința Curții de Apel Târgu Mureș 

care a anulat ordinele ministeriale de reînființare, în anul 2018, a Liceului Teologic Romano Catolic ”II Rakoczi Ferenc” din 

Târgu Mureș, după ce Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională legea din februarie 2018 prin care 

Parlamentul României a adoptat o lege de reînființare a unității de învățământ. În esență este desființată pentru a treia oară 

această instituție de învățământ, de fiecare dată nu a fost respectată legea, iar această situație a fost reconfirmată prin recenta 

decizie a celei mai înalte instanțe de judecată din România. De fiecarea dată eforturile ilegale de înființare au fost îndeplinite la 

presiunea UDMR și a factorilor externi pornind de la Budapesta 

În acest context reprezentanți aleși sau numiți ai statului din partea UDMR au lansat o serie de declarații inflamante 

prin care este sfidată decizia Înaltei Curți și se clamează cu impertinență reînceperea demersurilor, a patra oară, pentru 

înființarea acestei instituții la Târgu Mureș. Problema care privește însă activitatea Ministerului Afacerilor Externe o constituie 

declarația recentă a Secretarului de stat Tamas Menczer din Ministerul de Externe al Ungariei, diplomat al statului vecin care 

își permite să afirme că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este „șocantă” și că așteaptă ca „autoritățile române să 
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rezolve cât mai repede posibil posibilitatea funcționării viitoare a școlii” în ciuda deciziilor instanțelor de judecată, care au 

confirmat de trei ori că aceste eforturi de segregare etnică a elevilor din Târgu Mureș sunt nelegale. 

 

Totodată se afirmă faptul că partea maghiară este „în contact permanent cu UDMR” iar nu cu omologii instituționali 

din cadrul Guvernului României, respectiv ministere și autorități competente. Drept urmare, domnule Ministru, vă rog să îmi 

răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Cum catalogați aceste declarații ale diplomatului maghiar Tamas Menczer din Ministerul de Externe al Ungariei? 

2) Care sunt măsurile pe care Ministerul Afacerilor Externe le va adopta pentru sancționarea acestor afirmații, în 

contextul în care puterea judecătorească reprezintă o ramură a autorității statale din România peste care nici Guvernul, 

nici UDMR-ul și cu atât mai puțin oficiali din Ungaria nu pot interveni? Astfel de declarații ilustrează în mod clar o 

sfidare față de autoritatea statului Român și o încălcare a principiului separării puterilor în stat. 

3) Cum veți aborda discuțiile bilaterale cu partea maghiară în viitor, având în vedere declarațiile tot mai inflamatorii și 

afilierea internațională a Ungariei în acest context al tensionării relațiilor geopolitice? 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat  

Dan Tanasă 

 

*** 

 

Adresată doamnei Gabriela Lenghel, Președinte - Secretar de Stat, Autoritatea Națională pentru Cetățenie 

 

Acordarea cetățeniei române românului Hrin Heorhii din Ucraina 

   

Doamnă președinte, 

 

 În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. 

 Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi 

aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în 

serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni. 

 În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi 

acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea 

legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 

 Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele 

care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 

cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: 

rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de 

pretutindeni. 

 În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Ucraina cu privire la 

problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), cu 

ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România. 

Prin adresa Biroului nostru parlamentar nr. 324 din 17 ianuarie 2022, v-am comunicat că problema domnului Grin Gheorghi, 

pe numele oficial Hrin Heorhii (ГРИН ГЕОРГІЙ), este etnic român din Zakarpatska, Ucraina, cetățean ucrainean, născut la 

data de 28.10.1998, număr pașaport ucrainean FK814050, vorbitor nativ de limbă română, în familie și societate, fiind născut 

și trăind într-o regiune cu etnici români majoritari în țăra vecină – Maramureșul istoric, pe care acesta ne-a comunicat-o pe 

calea audienței parlamentare.  

 În audiența pe care i-am acordat-o la cererea sa, acesta a arătat că în anul 2019, luna iulie, ziua 9, a depus la 

Autoritatea Națională pentru Cetățenie cererea pentru acordarea cetățeniei române, în baza articolului 8 indice 1 din 

Legea cetățeniei române, însă susține că de la data depunerii cererii, nu a primit nici un răspuns din partea ANC. 
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 Petentul a apreciat că documentele depuse o dată cu cererea principală sunt suficiente și relevante spre a dovedi 

contribuția acestora la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești și a arătat că nu este interesat să 

emigreze în România, UE sau în alte state. 

 Prin răspunsul dumneavoastră nr. 2489/ANC/2022, referitor la petiția noastră mai sus menționat, ne-ați comunicat că 

nu ați identificat petentul în evidența dumneavoastră. 

 Am arătat că acesta are Pașaportul ucrainean numărul FK814050 și a depus la ANC cererea nr. 55157/RD/2019 

din data de 9 iulie 2019, pentru acordarea cetățeniei române în baza articolului 8 indice 1 din Legea cetățeniei române.  

 Vă rugăm să ne răspundeți operativ care este situația acestei cereri, și care este stadiul soluționării 

acesteia, respectiv, care este motivul pentru care nu s-a răspuns acestei cereri vreme îndelungată. 
 

Deputat 

Ringo Dămureanu 

 

*** 

 

Adresată domnului Adrian Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

 

Avem capacitatea de a valorica potențialul agricol al României? Putem repune în circuitul agricol cele aproximativ 4 

milioane de hectare de teren agricol nelucrat? 

 

Domnule ministru, 

 

Conflictul din Ucraina a produs mai multe unde de șoc în principalele sectoare strategice de activitate, atât la nivel 

Uniunii Europene, cât și al României. Țările aflate în conflict sunt printre cei mai mari furnizori globali de cereale. Rusia și 

Ucraina la nivelul exportului global reprezintă 30% din exporturile mondiale de grâu, 32% cel de orz, 50% din exporturile de 

floarea soarelui și ulei. Agricultura este, în acest context, unul dintre sectoarele prioritare strategice ale unei țări, care trebuie să 

rămână în picioare și să asigure securitatea alimentară, mai precis să furnizeze hrană la prețuri accesibile pentru toți cetățenii. 

            Războiul a expus mai clar riscurile la adresa securității alimentare de la nivel global. La nivelul European, țările din 

această regiune nu sunt la fel vulnerabile și expuse, precum țările din Africa și Orientul Mijlociu care se confruntă cu 

componentele de bază ale securității alimentare: politica alimentară și politica nutrițională. Marile riscuri la nivelul UE și ale 

României sunt in zona politicii alimentare care visează capacitatea de aprovizionare și calitatea produselor,  raportat direct la 

consumator și capacitatea sa de consum. Prin urmare, principalul risc vizează fluctuații prețurilor alimentelor din cauza 

creșterilor prețurilor la combustibil și energiei, sancțiunile economice la adresa Rusiei (fiind un mare exportator de 

îngrășăminte), criza economică post-pandemie, lipsa de control şi trasabilitatea pe lanțul alimentar. 

 România a fost grânarul Europei, este recunoscută la nivel european și mondial pentru potențialul său agricol 

deosebit, situându-se sub acest aspect, pe locul 5 între țările UE, capabilă să acopere necesarul de hrană a cca. 80 de milioane 

de persoane. Dar țara noastră suferă la capitolul producției interne, a sistemelor dezvoltate de irigații și puterea de cumpărare a 

cetățenilor, deoarece starea financiară precară a românilor nu este consecința lipsei de alimente, ci a scăderii puternice a 

producției autohtone în detrimentul creșterii importurilor, a potențialului agricol de care dispune, a puterii de cumpărare 

generate de mai mulți factori: creșterea galopantă a inflației, creșterea prețurilor, ajustarea salariilor și creșterea costurilor de 

producție în domeniul agricol. Toți acești factori contribuie, la o scădere a consumului alimentar, atât cantitativ, cât și calitativ, 

la reducerea autoconsumului, concomitent cu creșterea tot mai substanțială a importurilor. 

            România este un importator net de produse agroalimentare (aproximativ 60% din produsele agroalimentare provin din 

import), fapt determinat, în mod cert, de neexploatarea propriului potențial agricol. Țara noastră poate valorica potențialul 

agricol prin găsirea unor politici coerente de sprijinire din bugetul național, în vederea repunerii în circuitul agricol a celor 

aproximativ 4 milioane de hectare de teren agricol nelucrat și aflat în pârloagă. Este necesară luare de măsuri urgente pentru 

sprijinirea producătorilor români prin susținerea exploataților agricole prin scheme de ajutor de stat, compensări ale prețurilor 

energiei electrice, gazului și motorinei pentru fermieri și producători, și nu în ultimul rând încurajarea consumului de produse 

interne. 
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            Creșterea gradului de valorificare a potențialului agricol poate transforma România într-un stat independent în ceea ce 

privește asigurarea securității alimentare a populației, dar şi de furnizor de o astfel de securitate către alte țări, printr-un export 

net de produse agricole, materii prime şi alimente. 

   Față de această situație vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

2. Ce soluții aveți pentru valorificarea potențialului agricol al României în contextul războiului ruso-ucrainean?

  

Solicităm răspuns scris și oral. 

 

Deputat Acatrinei Dorel Gheorghe 

Deputat Pușcașu Lucian Florin 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a preluat acțiunile de la ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited pentru 

suma de 1,06 miliarde de dolari 

 

Stimate domnule prim-ministru, 

  

 La data de 3 mai 2022, S.N.G.N. ROMGAZ S.A., producătorul de gaze naturale controlat de statul român (prin 

Ministerul Energiei care deține peste 70% din acțiuni), a preluat participația americanilor de la ExxonMobil Exploration and 

Production Romania Limited (care deține 50% din drepturile concesiunii offshore de gaze Neptun Deep, cea mai mare din 

sectorul românesc al Mării Negre). Tranzacția a fost aprobată în decembrie 2021 de către acționarii producătorului de gaze 

naturale Romgaz pentru un preț de achiziție de 1,06 miliarde de dolari. În prezența Dvs., ministrul energiei a făcut declarații 

politice referitoare la asigurarea securităţii şi independenţei energetice, de aceea trebuie să amintim românilor că am plătit  

mulți bani o concesiune transmisă gratuit acum 22 de ani către ExxonMobil. Companiile care vor exploata perimetrul Neptun 

Deep nu vor fi obligate în nici un fel să vândă consumatorilor români gaze la preț mai mic, deci consider că românii sunt 

păcăliți încă odată.  „Astăzi, prin semnarea contractului dintre ROMGAZ S.A. şi ExxonMobil, România a făcut un pas uriaş 

pentru asigurarea securităţii şi independenţei energetice. În actualul context geopolitic nu mai avem timp de pierdut. Vom face 

eforturile necesare pentru a grăbi începerea exploatării, pentru a consuma gazul românesc. Da, aşa cum am spus, românii vor 

avea gaz românesc în case. Şi nu numai! România va avea surplus de gaze naturale, practic dublându-şi producţia cu mult 

peste necesarul actual al consumului intern. Şi un alt aspect foarte important: ţara noastră va deveni un furnizor de securitate 

energetică regională”, conform afirmațiilor de la festivitatea de semnare a acordului. Românii au aflat toate acestea din 

Ceremonia transmisă live pe paginile de Facebook și Youtube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului 

Victoria, fiindcă așa înțelegeți Dvs. să guvernați România! 

 Compania românească de stat va achita vânzătorului un avans de 106 milioane dolari la semnarea contractului. 

Deloitte România a anunțat că a asistat Romgaz în obținerea creditului de 325 de milioane de euro de la Raiffeisen Bank, care 

va fi folosit pentru finanțarea parțială a preluării acțiunilor Exxon Mobile (EMEPRL). Facilitatea de împrumut a fost acordată 

pe o perioadă de cinci ani. 

 În 2000, executivul condus atunci de premierul Mugur Isărescu aproba Hotărârea de Guvern nr. 1.233 prin care 

perimetrul denumit atunci XIX Neptun (mai este denumit Neptun Deep) era acordată și apoi era prelungită concesiunea 

gratuită a platformei până în anul 2045 către două companii: Petrom și Elf Aquitaine. Deci s-a acordat o concesiune gratuită! 

Compania Exxon ar fi vrut să exploateze gazele din perimetrul Neptun Deep, dar a părăsit brusc afacerea în care era implicat, 

vânzând către Romgaz, cu un miliard de euro, o simplă hârtie (o simplă aprobare de la ANRM și Guvern), nu o investiție care 

ar fi trebuit verificată de statul român prin instituțiile abilitate. În mod normal, hârtia ar fi trebuit anulată și remisă gratis în 

favoarea Romgaz fiindcă o licență de exploatare este condiționată de investiții și lucrări în termen, iar în caz de culpă, se 

anulează de drept. Un miliard șaizeci de milioane dolari, plata care trebuie făcută către Exxon este din bani publici, în 

consecință va îndatora Romgaz pentru mulți ani de ani înainte și va conduce la prețuri mai mari ale gazelelor românești. Între 

42 și 84 de miliarde de metri cubi ar fi resursele de hidrocarburi din acest perimetru, conform raportărilor Ministerului 
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Energiei. Alte estimări, neasumate oficial, dar atribuite Agenției Naționale de Resurse Minerale, susțin că ar fi vorba de 200 de 

miliarde de cubi de gaze în platforma Neptun Deep, consumul anual al României fiind aproximativ 12 miliarde de metri cubi 

de gaze.  

Consider că este de datoria mea de demnitar ales al poporului să vă întrebăm pentru românii care sunt datori să plătească 

această sumă importantă: ați primit un raport al investițiilor realizate de Exxon înainte de a fi semnat acest important acord? 

Domnule Prim Ministru, vă solicit să îmi comunicați ce măsuri concrete veți lua pentru a folosi aceste miliarde de metri cubi 

de gaze naturale astfel încât să reduceți sărăcia energetică rușinoasă în care se află românii având în vedere faptul că suntem o 

țară bogată în zăcăminte și pe care nu putem să le exploatăm din cauza lipsei echipamentelor tehnologice și a guvernărilor 

defectuoase din ultimii ani? 

Solicit răspuns scris.   

   

Deputat 

Dan Tanasă 

 

*** 

 

 

Adresată domnului Lucian Romașcanu, ministrul Culturii 

 

Clarificări asupra restaurării unui monument istoric 

 

Domnule ministru, 

        Un important simbol al municipiului Iași, Biserica Sfântul Spiridon, un monument care datează încă din sec. XVIII, este 

în pericol de prăbușire. Deși importanța istorică a acestui minument nu poate fi contestată, Biserica a ajuns într-o stare de 

degradare avansată. În ultimii 20 de ani s-au realizat doar reparații de mică importanță care nu au contribuit la consolidarea și 

rezistența lăcașului de cult și care, datorită trecerii timpului, s-a degradat și mai mult. Turla mare a Bisericii necesită intervenții 

rapide.  

       Biserica a fost construită în perioada 1747-1752 în stil neogotic, fiind prezente și influențe rusești. În 1912 a devenit prima 

biserică electrificată din Iași. Aici este îngropat trupul domnului Principatului Moldovei, Grigore Ghica al III-lea. Construirea 

turnului Bisericii s-a finalizat în 1786, iar în 1843 a fost montat primul ceas de turn din Iași, realizat de vestitul Collin de 

Wagner.  

      Cele prezentate sunt doar câteva aspecte ale istoriei îndelungate a acestui important monument. În ciuda importanței sale, 

nu s-a bucurat, însă, de atenția pe care o merită, starea Bisericii degradându-se și mai mult. 

      Nu putem accepta ca un momument de o asemenea importanță să fie ignorat și lăsat în voia timpului. Asistăm pasivi la 

„moartea” lentă a istoriei noastre! 

      Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm să ne precizați: 

 

1. Ce fonduri s-au alocat în actuala legislatură pentru restaurarea monumentelor 

istorice aflate în situații similare? Câte astfel de monumente au fost restaurate? 

2. Ce măsuri veți lua, în calitate de Ministru al Culturii pentru restaurarea Bisericii 

Sfântul Spiridon din Iași? 

Solicităm răspuns scris. 

 

Deputat 

Mihail Albișteanu 

Cristian Ivănuță 

 

*** 
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Adresată domnului Marius Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

 

Clarificări cu privire la măsurile pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor cu dizabilități 

 

Domnule ministru,  

 Statisticile oficiale arată că în Romania sunt înregistrati în jur de 70.000 de copii cu dizabilități dar, în același timp, 

știm că numărul real este mult mai mare.  Multi copii cu dizabilităţi încă mai cresc în sistemul de protecție socială şi mulţi 

dintre ei nu merg la şcoală, la grădiniţă şi creşă. 

 Sunt mii de cazuri în România de copii discriminaţi sau supuşi excluziunii, pentru că nu toți învățătorii și 

profesorii sunt instruiți pentru a lucra cu acești copii. Există județe în România în care există un profesor de sprijin 

la 150 de copii cu dizabilități. 

 Ȋn acest moment, în România avem doar în jur de 270 de servicii de îngrijire de zi sau de terapii de recuperare pentru 

copiii cu dizabilităţi, adică există la nivel naţional doar acest număr limitat de servicii ceea ce acoperă nevoia minimă a mai 

puţin de 18% din copiii cu dizabilităţi din România. 
 În municipiul Ploiești, elevii cu nevoi speciale din oraș, precum și localitățile limitrofe, învață într-o clădire de la 

periferie, iar o clădire nouă, special construită pentru ei, stă nefolosită de aproape doi ani. 

 La Școala Specială nr. 1 Ploiești învață elevii din oraș și alte localități care nu pot fi integrați, din motive se sănătate, 

în sistemul educațional clasic. Sunt copii diagnosticați cu afecțiuni grave, precum sindromul Down sau schizofrenie, dar și cu 

probleme locomotorii. Aceștia nu pot beneficia de condiții moderne, oferite de o clădire construită pe Șoseaua Vestului și 

finalizată încă din vara anului 2020. 

 Lucrările la noua școală au început în urmă cu cinci ani și din luna iunie a anului trecut se lucrează la utilități. 

 Ȋn acest context, domnule ministru, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări: 

• Când și care sunt măsurile pe care le veți lua pentru îmbunătățirea calității vieții copiilor cu dizbilități? 

• Când se va deschide și va fi funcțională școala cea nouă pentru elevii cu nevoi speciale din municipiul Ploiești? 

 
 Vă rugăm să ne transmiteți răspunsurile în scris în ceea ce privește punctul dumneavoastră de vedere la cele 
sesizate.  
 

Deputat 

Adrian George Axinia 

 

*** 

 

Adresată domnului Cristian Anița, director, Arhivele Naționale ale României  

 

Măsuri împotriva implicării serviciilor de informații în activitatea Arhivelor Naționale 

 

Stimate domnule director, 

 

 Mi-a fost supus atenției studiul istoricului și arhivistului Cătălin Botoșineanu, intitulat ”O himeră și un abuz legislativ. 

Documentele clasificate în cadrul Fondului Arhivistic Național.” După cum probabil știți, dumnealui este unul dintre arhiviștii 

care a luat poziție publică împotriva implicării serviciilor de informații în activitatea Arhivelor Naționale, în situația in care 

scoaterea din cercetare a unor documente aflate în circuitul științific poate duce la o denaturare a datelor istorice contemporane 

ale țării și poate crea conflicte de natură internă sau chiar internațională. 

 În contextul în care două dintre cele mai grave nereguli menționate în această lucrare sunt distrugerea documentelor 

clasificate doar în baza unui simplu proces verbal și fără aprobarea Arhivelor Naționale și scoaterea din circuitul științific a 

documentelor clasificate aflate deja în custodia Arhivelor Naționale, vă rog să aveți amabilitatea de a-mi comunica ce măsuri 

ați întreprins pentru ca memoria istorică a comunității românești să se poată păzi de aceste practici.   
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 În acest sens, vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

 Vă mulțumesc! 

Deputat  

Antonio Andrușceac 

 

*** 

 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Aferilor Interne  

 

Măsuri împotriva implicării serviciilor de informații în activitatea Arhivelor Naționale 

     

Stimate domnule ministru, 

 

 Mi-a fost supus atenției studiul istoricului și arhivistului Cătălin Botoșineanu, intitulat ”O himeră și un abuz legislativ. 

Documentele clasificate în cadrul Fondului Arhivistic Național.” După cum probabil știți, dumnealui este unul dintre arhiviștii 

care a luat poziție publică împotriva implicării serviciilor de informații în activitatea Arhivelor Naționale, în situația in care 

scoaterea din cercetare a unor documente aflate în circuitul științific poate duce la o denaturare a datelor istorice contemporane 

ale țării și poate crea conflicte de natură internă sau chiar internațională. 

 În contextul în care două dintre cele mai grave nereguli menționate în această lucrare sunt distrugerea documentelor 

clasificate doar în baza unui simplu proces verbal și fără aprobarea Arhivelor Naționale și scoaterea din circuitul științific a 

documentelor clasificate aflate deja în custodia Arhivelor Naționale, vă rog să aveți amabilitatea de a-mi comunica ce măsuri 

întreprindeți pentru ca activitatea Fondului Arhivistic Național să se poată desfășura în siguranță, fără implicarea serviciilor de 

informații. 

 În acest sens, vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. Vă mulțumesc! 

 

Deputat  

Antonio Andrușceac 

 

*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Aferilor Interne  

 

Date statistice privind funcționarea normală a DSU. 

 

Stimate domnule ministru, 

 

    Vă rog să-mi oferiți următoarele informații despre  Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din subordinea 

ministerului pe care îl conduceți. 

 

1.Câte ambulanțe și de ce tip are DSU în dotare? 

2.Cate persoane sunt încadrate pe post de paramedic in cadrul DSU? 

3.Câte intervenții au avut loc în anul 2021?  

4.Cate intervenții (misiuni) au fost efectuate de către un  echipaj de prim ajutor, in medie, într-o tura de 12 ore? 

5.Care este durata medie a unei misiuni pentru echipajele de prim ajutor? 

6. Care este numărul de transferuri pentru pacienți critici intra și interjudețene efectuate de ambulanțe tip C2 SAJ și câte 

transferuri intra și interjudețene sunt efectuate de echipaj tip TIM C1, mă refer la raportate de nivel național, mai puțin mun. 

București și jud. Ilfov, pentru anul 2021? 

7. Care este numărul de solicitări efectuate în anul 2021, la domiciliu pentru pacienți COVID pozitivi de către SAJ și respectiv 

SMURD la nivel național, exceptând mun. București  și jud. Ilfov? 

8. Care este numărul solicitărilor de transfer pacienți cu SCA, IMA, efectuate de către echipajele SAJ C2, respectiv TIM C1 în 

județele în care nu exista centre intervenționale? 
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9. Care este numărul de județe în care echipajele de tip TIM C1 nu au în componenta asistenți medicali conform Ordinului MS 

1092 din 2006 / Ordin 1500 MAI din 2006? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 

*** 

 

Adresată domnului Raed Arafat, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne, Șeful Departamentului pentru 

Situații de Urgență 

 

Date statistice privind funcționarea normală a DSU. 

 

Stimate domnule Secretar de Stat, 

 

    Vă rog să-mi oferiți următoarele informații despre Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) pe care îl 

conduceți. 

 

1.Câte ambulanțe și de ce tip are DSU în dotare? 

2.Cate persoane sunt încadrate pe post de paramedic in cadrul DSU? 

3.Câte intervenții au avut loc în anul 2021?  

4.Cate intervenții (misiuni) au fost efectuate de către un  echipaj de prim ajutor, in medie, într-o tura de 12 ore? 

5.Care este durata medie a unei misiuni pentru echipajele de prim ajutor? 

6. Care este numărul de transferuri pentru pacienți critici intra și interjudețene efectuate de ambulanțe tip C2 SAJ și câte 

transferuri intra și interjudețene sunt efectuate de echipaj tip TIM C1, mă refer la raportate de nivel național, mai puțin mun. 

București și jud. Ilfov, pentru anul 2021? 

7. Care este numărul de solicitări efectuate în anul 2021, la domiciliu pentru pacienți COVID pozitivi de către SAJ și respectiv 

SMURD la nivel național, exceptând mun. București  și jud. Ilfov? 

8. Care este numărul solicitărilor de transfer pacienți cu SCA, IMA, efectuate de către echipajele SAJ C2, respectiv TIM C1 în 

județele în care nu exista centre intervenționale? 

9. Care este numărul de județe în care echipajele de tip TIM C1 nu au în componenta asistenți medicali conform Ordinului MS 

1092 din 2006 / Ordin 1500 MAI din 2006? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 

 

Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 

 

*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul României 

                  Domnului Vasile Dîncu, ministrulApărării Naționale 

                  Domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Poziția actualului regim de la Chișinău în chestiunea alcătuirii batalionului mixt româno-moldovean de menținere a 

păcii și progresele în realizarea acestei propuneri a părții române. 

 

Stimate domnule prim-ministru, 

Stimați domni miniștri, 

 

În anul 2015, după anexarea Crimeii de către Federația Ruse, Chișinăul părea să caute garanții de securitate la București și, 

astfel, a fost lansată ideea alcătuirii unui batalion mixt româno-moldovean de menținere a păcii cu sediul la Iași. 
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În 2015 ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, a promis sprijin militar consistent Armatei Naționale a Republicii 

Moldova, constând în înzestrare cu tehnică militară și furnizarea de informații militare în caz de forță majoră, dar și pe timp 

de pace. În același an, părțile au convenit asupra întâlnirilor semestriale alternative, la București și Chișinău, ale comisiilor 

mixte ale celor două Ministere ale Apărării Naționale. 

 

În anul centenar 2018, ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a relansat, la Chișinău, ideea alcătuirii batalionului mixt 

româno-moldovean, subliniind necesitatea sporirii gradului de interoperabilitate și de schimb de experiență care să ducă la 

dezvoltarea spiritului de echipă între cele două armate. Referindu-se la acest tip de cooperare strategică, ministrul Apărării 

Naționale a explicat că înființarea unui batalion româno-moldovean nu implică un transfer de trupe românești la răsărit de 

Prut. A fost adus în atenție precedentul de bună practică al batalionului mixt româno-ungar cu sediul la Arad și faptul că 

Alianța Nord-Atlantică încurajează constituirea de batalioane mixte de menținere a păcii. 

 

În 2018 reprezentanții regimului socialistului Igor Dodon au reacționat negativ la propunerea de înființare a batalionului 

mixt româno-moldovean de menținere a păcii.  

 

Odată cu schimbarea de regim politic la Chișinău, prin alegerea președintelui Maia Sandu, alegerea unui Parlament de 

orientare pro-europeană și instalarea guvernului Natalia Gavrilița, era de așteptat o schimbare de atitudine în chestiunea 

înființării batalionului mixt româno-moldovean de menținere a păcii, cu sediul la Iași. 

 

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Republicii Moldova, 

Natalia Gavrilița, și ministrul Afacerilor Externe și al Integrării Europene, Nicolae Popescu, au întreprins vizite oficiale la 

București, iar în luna februarie 2022 a avut loc la Chișinău o ședință comună a guvernelor celor două state românești ale 

noastre. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

 

1. Dacă actuala conducere a Republicii Moldova (Președinte, Parlament, Guvern, ministru al Apărării 

Naționale, ministru al Afacerilor Externe și al Integrării Europene) au o altă atitudine decât cea a regimului 

Dodon în chestiunea constituirii batalionului mixt româno-moldovean de menținere a păcii, cu sediul la 

Iași. 

 

2. Dacă această chestiune de importanță strategică a făcut sau nu obiectul discuțiilor bilaterale cu 

ocazia vizitelor la București a Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintelui Parlamentului, 

Igor Grosu, prim-ministrului Natalia Gavrilița și ministrului Afacerilor Externe și al Integrării Europene, 

Nicolae Popescu, sau cu ocazia ședinței comune a guvernelor celor două state ale noastre ținută la Chișinău 

în data de 11 februarie 2022. 

 

3. În eventualitatea unui răspuns pozitiv la punctul precedent, ce progrese au fost înregistrate în ceea 

ce privește constituirea la Iași a batalionului mixt româno-moldovean de menținere a păcii. 

 

4. În ce orizont concret de timp ar putea fi operațional batalionul mixt-româno-moldovean de 

menținere a păcii. 

Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră în scris. 

 

Deputat 

Boris Volosatîi 

 

*** 
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Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

  

Proiectele concrete de investiții în sistemul de irigații din România  

 

Stimate domnule ministru, 

Necesitatea investițiilor majore în sistemul de irigații pentru agricultura românească ar fi trebuit să fie obiectiv de importanță 

strategică pentru România. Din păcate, abordarea autorităților române a fost una neprofesionistă, incoerentă și fără viziune.  

În luna septembrie 2021, când s-a discutat Planul Național de Redresare și Reziliență, Comisia Europeană efectiv a refuzat 

aprobarea a 2 miliarde de euro prevăzută pentru investiții în acest sistem. Motivul a fost acela că România efectiv nu avea 

prevăzute în programele naționale investiții proprii în irigații. A fost un domeniu total neglijat de către guvernele care s-au 

succedat. Într-un final, Planul Național Strategic ce trebuia trimis Comisiei Europene la sfârșitul anului trecut, dar trimis în 

fapt pe 28 februarie 2022, prevede alocarea a 400 milioane de euro pentru modernizarea sistemului de irigații  și 100 milioane 

de euro pentru înființarea unor sisteme de irigații. De asemeni, potrivit informațiilor publice, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurarel și-a propus ca anul acesta să fie finalizate cel puțin 22 de noi investiții în infrastructura de irigații. 

În acest sens, vă rugăm, Domnule Ministru, să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

- Care este răspunsul Comisiei Europene cu privire la propunerile din Planul Național Strategic? 

- Care sunt proiectele concrete de investiții în sistemul de irigații, precum și situația bugetară a fiecărui proiect în 

parte, dintre cele care trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2022? 

          Solicit răspuns în scris. 

Deputat 

Antonio Andrușceac 

 

*** 

 

Adresată domnului Tudor Andrei, președintele Institutului Național de Statistică 

            

Prevenirea unor probleme în cadrului procesului de recenzare a populației României 

  

Stimate domnule președinte, 

 În perioada 14 martie-15 mai 2022 se desfășoară activitatea de auto-recenzare a românilor care doresc să răspundă 

online chestionarului aferent Recensământului populației și locuințelor, 2021. 

 După data de 15 mai a.c., urmează activitatea de recenzare propriu-zisă prin interviuri față în față, activitate în cadrul 

căreia persoanele supuse recenzării vor răspunde mai multor întrebări, dintre care una trebuie să facă referire la limba maternă. 

 Pentru ca informațiile colectate să fie cât mai acurate, vă solicit să acordați atenția cuvenită persoanelor surde și/sau 

hipoacuzice, a căror limbă maternă este reglementată de Legea nr.27/2020 ca fiind Limba Semnelor Române, prescurtat, LSR. 

 Solicit răspuns în scris. 

  

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 

 

*** 

 

Adresată domnului Eduard Hellvig, director, Serviciul Român de Informații, 

    Domnul Sorin Gal, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale 

  

Clarificări asupra situației Fondul Geologic Național 

  

Stimate domnule director, stimate domnule președinte, 

Deși ANRM, conform Hotărârea de Guvern nr. 1419/18.11.2009, organizează Fondul Geologic Național, în realitate, în acest 

moment, suntem singurul stat din lume care nu dispune de o arhivă funcțională, care să conțină toate documentele și studiile 

referitoare la resursele minerale de pe întreg teritoriul țării! 
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 Pentru a înțelege importanța Fondului Geologic Național vă rog să vă reamintiți situația din 2009, când statul român a 

câștigat la Curtea Internațională de Justiție din Haga accesul la resursele minerale din Marea Neagră. După câteva zile am aflat 

că acele resurse fuseseră vândute, încă din anul 1992, unei firme obscure din Canada. Background-ul acestei afaceri de succes 

a fost următorul – în anii 90, toată documentația referitoare la rezervele de hidrocarburi din Marea Neagră, aflată în posesia 

unor specialiști ai statului român, a fost vândută unor firme de profil din afara țării.  

 Lipsa unui Fond Geologic Național real generează corupție și incertitudine, activitatea antreprenorilor din domeniul 

exploatării resurselor minerale fiind condiționată de  relațiile extraprofesionale pe care aceștia sunt nevoiți să le dezvolte cu 

funcționarii publici din cadrul ANRM. 

 În perioada 2012-2014, SC SUPORT ARHIVARE SRL, o societate comercială care nu deținea nici măcar aviz de 

securitate industrială, a digitalizat contracost, majoritatea documentelor referitoare la resursele minerale ale României. 

Ulterior, acestea au fost abandonate într-o hală de lângă București și doar intervenția unor oameni care încă mai gândeau 

românește a făcut ca acestea să nu fie distruse.   Din păcate, reprezentanții SRI, nu numai că nu au putut preveni aceste fapte, 

dar au oferit și antemergător pentru transporturile de documente clasificate. 

 În același an a fost deschis un dosar penal la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, care, până 

în acest moment, adică după opt ani, zace în sertarul unui funcționar public cu statut special, căruia îi vom plăti o pensie 

binemeritată! 

 În mai 2017, aceiași oameni care au salvat arhiva de la distrugere, au oferit GRATUIT statului român o hală pentru a 

permite angajaților ANRM să inițieze constituirea Fondului Geologic Național.  

 În schimb, funcționarii publici din ANRM, în complicitate cu ofițeri din cadrul UM 0905 SRI București, au preferat să 

inventeze informații false, pe care le-au furnizat decizionalilor politici, adică premierului Tudose Mihai, blocând proiectul 

respectiv. Motivele erau foarte simple! Funcționarii publici din ANRM nu doreau să muncească, iar angajații SRI executau un 

ordin primit pe cale ierarhică! 

 Din datele pe care le deținem, angajații ANRM care se împotrivesc constituirii Fondului Geologic Național sunt 

sprijiniți în mod direct de către ofițeri din cadrul SRI, iar retragerea avizului de securitate a devenit principala metodă de 

îndepărtare din instituție a funcționarilor publici neagreați. 

 În calitate de deputat în cadrul Parlamentului României, dar și de vicepreședinte al Comisiei de Control a activității 

SRI, rog conducerea SRI să îmi comunice următoarele informații: 

1. Temeiul legal în baza căruia au decis să mușamalizeze cercetarea disciplinară a numiților Alexandru Șerb și Răzvan 

Dean din cadrul UM 0905 SRI  București, deși Comisia de cercetare disciplinară a instituției fusese sesizată prin documentul 

7/5/569 din 19.08.2019. 

2. Numele, gradul și funcția persoanei care a dispus mușamalizarea cercetării disciplinare a celor doi funcționari publici 

menționați anterior. 

3. Vă rog să îmi comunicați dacă ofițerii menționați anterior au beneficiat de majorări salariale/prime în perioada 2018 

până în prezent, precum și calificativele profesionale obținute la finalul fiecărui an. 

 Vă atrag atenția că activitatea celor doi ofițeri menționați anterior este administrativă, aceștia fiind implicați în 

verificarea stării depozitelor de arhivă aflate în custodia instituțiilor statului român, iar răspunsul evaziv al instituției, 

invocându-se riscuri de securitate, nu este  o soluție acceptabilă. 

 Totodată, solicit conducerii ANRM să comunice temeiul legal în baza căruia au decis să mușamalizeze cercetarea 

disciplinară a numitului Pădurețu Cristian, angajat în cadrul Compartimentului Informații Clasificate, deși Comisia de 

cercetare disciplinară a instituției a fost sesizată prin documentul 11505/12.08.2019.  

 Considerăm că, prin mușamalizarea infracțiunilor săvârșite de către angajații SRI, în complicitate cu funcționarii 

publici ai ANRM, s-a urmărit perpetuarea și protejarea unor fapte de corupție, săvârșite de grupuri infracționale organizate. 

 Solicit răspuns în scris. 

 Cu deosebită considerație, 

 

Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 

 

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

 

Românii au nevoie de un sistem modern de alimentare cu apă și canalizare 

 

 Stimate domnule ministru, 

 

România este o țară care are foarte multe bogății naturale pe care, din păcate, încă nu știm să le valorificăm sau, de 

multe ori, le valorificăm ineficient. 

În cazul de față voi vorbi puțin despre cât de slab dezvoltați suntem pe partea de alimentare cu apă și canalizare a 

populației. Mai puțin de 70% din populație are acces la o sursă de apă potabilă, în timp ce media Uniunii Europene este de 

96%. 

Deși sunt foarte multe familii cu venituri reduse, în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), am regăsit în 

Pilonul I – Tranziție verde, componenta Managementul apei, un program ce vine în sprijinul acestora. 

Consider că un sistem care să alimenteze cu apă și canalizare o localitate, nu mai este ceva greu de realizat întrucât 

avem multe rezerve de apă de suprafață sau la mică adâncime și există multe fonduri europene și metode de a aduce „apa la 

ușa casei”. 

Fiind deputat de Ilfov și membru în Comisia pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, în discuțiile 

purtate cu oamenii, deseori îmi este ridicată această problemă și faptul că oamenii nu beneficiază de un sistem fiabil de 

alimentare cu apă și canalizare, ci doar de promisiuni ale primarilor. 

Problema majoră a județului Ilfov, des întâlnită și în alte județe, este faptul că, în lipsa unei canalizări eficiente, 

oamenii au fost nevoiți să recurgă la fose septice, iar procedura de vidanjare de multe ori se finalizează pe câmpurile din 

apropierea caselor oamenilor, poluând solul, subsolul, pânza freatică, culturile agricole și aerul. Practic, asistăm la un 

dezechilibru ecologic și la afectarea sănătății populației din cauza neglijenței autorităților, care nu se implică în implementarea 

unui sistem modern de alimentare cu apă și canalizare. 

Așadar, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 

1. Care este rata de racordare a gospodăriilor din județul Ilfov la sistemul de apă și canalizare? (doresc răspuns defalcat 

pe localități) 

2. Care este suma alocată județului Ilfov pentru implementarea unui sistem de alimentare cu apă și canalizare? 

3. Care este calendarul implementării acestora? 

Solicit răspunsul în formă scrisă. 

 

Deputat 

Gianina Șerban 

 

*** 

 

Adresată domnului Carol-Eduard Novak, ministrul Sportului 

 

Fenomenul de maghiarizare a hocheiului în România 

 

Stimate domnule ministru, 

 În primul rând doresc să vă aduc în vedere gestul incalificabil de la meciul de hochei România – Ungaria desfășurat la 

meciul care a avut loc duminică, în Slovenia, la Campionatul Mondial, unde a fost intonat după terminarea jocului imnul așa-

zisului ținut secuiesc, și unde totodată a participat chiar un membru al Guvernului, ministrul mediului Tanczos Barna în 

tribuna Ungariei. 

 Un moment similar cu cel de duminică, 8 mai, a mai avut loc și în 2011, tot la un meci România - Ungaria, de la 

Miercurea Ciuc. Sportivii români au cântat atunci imnul Ungariei. De asemenea, un filmuleț postat de jucătorii "naționalei" 

U18 de hochei a României a ilustrat gesturi similare, în aprilie 2017. Strânși pe gheață după câștigarea grupei valorice IIA a 

Campionatului Mondial și promovarea în grupa valorică IB, majoritatea jucătorilor s-au filmat în timp ce cântau așa-zisul „imn 

secuiesc”! 
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 De asemenea poate fi amintit evenimentul scandalos din anul 2011 când hocheistul Florin Cosmin Marinescu a fost 

agresat verbal și fizic de Ziua Națională a României de colegii săi de etnie maghiară din lotul național Under 16. La acel 

moment,  mai mulți jucători din lotul olimpic al României și-au supus colegul la "umilințe verbale și fizice în vestiarul 

patinoarului Lajos Vakar din Miercurea Ciuc" la finalul unui antrenament. Se poate constata așadar un fenomen de 

maghiarizare și discriminare față de simbolurile românești și față de jucătorii români,  situație care reiese din mai multe cazuri, 

nu doar în urma unor simple evenimente izolate. Totodată, atmosfera promovată în tribunele echipelor de hochei din Harghita 

și Covasna este una profund antiromânească și contrară principiilor de fair-play. 

 De altfel, întreaga ligă națională de hochei este marcată de o evoluție disonantă, fapt pentru care vă rugăm să ne 

răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Cum a fost posibilă intonarea imnului așa-zisului ținut secuiesc la finalul meciului de hochei România – Ungaria 

din 8 mai 2022? 

2) Cum calificați astfel de gesturi precum cel din 8 mai anul curent, dar și evenimentele menționate anterior în acest 

document? 

3) Care sunt măsurile pe care le veți lua cu privire la intonarea altor imnuri oficiale sau neoficiale la meciurile 

Naționalei de Hochei a României sau în Liga Națională? Cine este răspunzător și care sunt sancțiunile aplicate în 

cazul intonării imnului așa-zisului ținut secuiesc din 8 mai 2022? 

4) Câte patinoare sunt planificate a fi construite din fonduri proprii ale Ministerului sau prin Compania Națională de 

Investiții, respectiv unde vor fi acestea amplasate? 

5) Vă rugăm să ne comunicați câte centre de tineret și baze sportive dedicate hocheiului sunt în România, unde sunt 

amplasate acestea, de ce finanțare beneficiază și care este planul Ministerului Tineretului și Sportului cu privire la 

promovarea acestui sport  și în afara județelor Harghita și Covasna? Câte investiții are planificate Ministerul 

dumneavoastră în anul 2022 și cum sunt alocate fondurile în domeniu hocheiului pentru anul în curs? 

Solicit răspuns în scris. 

 

Deputat  

Dan Tanasă 

 

*** 

 


