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

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 10.06.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1808 
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 339 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 247 

287 

– votate  
 

285 
             din care: - înaintate la Senat      26 
                            - în procedura de promulgare 32 
                            - promulgate* 147 
                            - respinse definitiv 80 
                            - în mediere 1 
                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 1517 
a) pe ordinea de zi 434 
b) la comisii  
 

1060 
 c) cu rapoarte depuse, urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20 

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

3 

3) Desesizări 11 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 25 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 
  Cele 285 de iniţiative legislative votate privesc: 

                      110 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                  72 de proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                  11 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                  27 de proiecte de legi 
                       175 de propuneri legislative 
                             din car 
eern:n car pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
   * În anul 2022 au fost promulgate 179 de legi, dintre care 32 din inițiativele legislative adoptate în  
  anul 2021. 
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflate  
pe ordinea de zi a Camerei Deputaților  

 
 

Şedinţele din zilele de marți, 7 și miercuri, 8 iunie 2022 
 
 

        
Pe ordinea de zi la începutul perioadei 41 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         7               

8 

   - votate 8 
 

                      - la Senat 1 
 

                      - la promulgare 7 
 

 
 

Cele 8 iniţiative legislative votate privesc: 
 
Nnn      2 proiecte de legi inițiate de Guvern 
Nnn     6 propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în ședința  
din 8 iunie 2022, condusă de domnul președinte Ion – Marcel Ciolacu 

 
 
 

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

1.  PL-x 227/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a 
statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului  
 

2.  PL-x 114/2022 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000  
 

3.  PL-x 145/2022 - Lege pentru completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991  
 

4.  PL-x 290/2022 - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe                     
 

5.  PL-x 515/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare  
 

6.  PL-x 196/2022 - Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de 
instrumente financiare  
 

7.  Pl-x 499/2017 - Lege privind completarea art.28 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea 
Președintelui României  
 

  

 

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

se transmit spre dezbatere Senatului: 

 

 Pl-x 138/2022 – Proiect de lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011  
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D. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI 
cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului  
pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 

 
(situaţie la data de 14 iunie 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, 64 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape 

ale procesului legislativ:  
 

Stadiul proiectelor de 
legi 

Senat 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Camera 
decizională 

Proiecte 
În 

procedură 
ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
12 

 
0 - pe ordinea de zi a plenului: 

- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
2 
0 
0 

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

3 
1 
3 
3 

Camera 
Deputaţilor:  

30 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

2 
15 
0 

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

0 
0 
3 

10 

Senat+Came
ra 
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: 64 0  
 

41 
  

 
23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                     ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2022 
(situaţie la data de 14 iunie 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 

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) 

2 
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 -  OZ 
Plen JUR, 
APĂR și 
INFOCOM 
S  -  

Raport depus 
pe 
24.05.2022 
(232/R/2022) 

3 

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 -  OZ 
Plen TRSP și 
INFOCOM 

Raport depus 
pe 
26.05.2022 
(249/R/2022) 

4 
PLx 

197/2022 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2015. Proiectul instituie cadrul legal privind 
asigurarea supracontractării în cadrul programelor 

S -  Adoptat 
pe 11.04.2022 
CD -  OZ 

Raport depus 
pe 
06.06.2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

L 
176/2022 

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 

ENI, respectiv Programul operaţional comun 
Romania-Ucraina 2014-2020 şi Programul operaţional 
comun Romania-Republica Moldova 2014-2020.  

Plen BUG și 
ADMIN 
 

(263/R/2022) 

5 

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 

6 

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 

7 

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 

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 

S  - Adoptată 
pe 17.10.2018 
CD - BUG  
Trimis pe data 
de 29.03.2021 
pt. raport 
suplimentar  

 
 
 
 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

consolidat. 

8 

PLx 
165/2020 

 
L 

7/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.  
(poz. I-b-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 

9 

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 

10 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-
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 

11 

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 

12 PLx 
125/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011, a Ordonanţei Guvernului nr.37/2007, a 

S  - Adoptat 
pe 14.03.2022 

TDR: 
07.04.2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

28/2022 

completarea unor acte normative din domeniul 
transporturilor rutiere. (poz. I-a-2) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2011, precum şi a Legii 
nr.16/2017.  

CD - IND, 
MUN și 
TRSP 
pt. raport 
comun 
 

13 

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 

14 

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 

15 

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 
 

16 PLx 
279/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind documentele de 

Modificarea şi completarea unor acte normative 
privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor 

S -  Adoptat 
pe 16.05.2022 

TDR: 
09.06.2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
L 

201/2022 

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 

Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, 
precum şi în domeniul străinilor.  

CD -  
ADMIN, 
APĂR și JUR 
pt. raport 
comun 

 

17 

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 

18 

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 

19 

PLx 
219/2022 

 
L 

175/2022 

Proiect de Lege privind protecţia avertizorilor în 
interes public. (poz. II- 3) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Cadrul general în materia protecţei persoanelor care 
raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau 
care sunt susceptibile să se producă în cadrul 
autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane 
juridice de drept public, precum şi în cadrul 
persoanelor juridice de drept privat, vizând 
transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 
2019/1937 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2019 privind protecţia persoanelor 
care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. 

S -   Adoptat 
pe 19.04.2022 
CD - JUR  
pt. raport  
 

TDR: 
18.05.2022 

  
                                
  



 
 

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

    
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

Plx 
430/2021 

 
L 

533/2021 

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 -  
Adoptată pe 
07.12.2021 
S  - Adoptată 
pe 
07.06.2022 
 

La SG din 
data de 
08.06.2022 

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 
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 

4 

PLx 
17/2022 

 
L 

183/2022 

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 -  
Adoptată pe 
29.03.2022 
S -  Adoptată 
pe 
18.05.2022 

La 
promulgare 
din data de 
25.05.2022 

5 
PLx 

428/2021 
 

Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul comunicaţiilor 
electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului 

CD -  
Adoptată pe 
07.12.2021 

Curtea 
Constituțion
ală respinge 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

L 
532/2021 

facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii 
electronice. (poz. I-a-1) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

S -  Adoptată 
pe 
02.03.2022 

obiecțiunile 
de 
neconstituți
onalitate 

6 

PLx  
139/2022 

 
L 

101/2022 

Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea 
zgomotului ambiant. (poz. II-2) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.121/2019, în sensul 
transpunerii Directivei (UE) 2020/367 a Comisiei din 4 
martie 2020 de modificare a anexei III la Directiva 
2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în 
ceea ce priveşte stabilirea metodelor de evaluare a 
efectelor dăunătoare ale zgomotului ambiental. 

S -  Adoptată 
pe 
21.03.2022 
CD - 
Adoptată pe 
25.05.2022 

 
La 
promulgare  
din data de 
27.05.2022 
 

7 

PLx 
184/2022 

 
L 

345/2022 

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 -  
Adoptată pe 
25.05.2022 
S  - APĂR și 
POL EXT 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
21.06.2022 

8 

PLx 
196/2022 

 
L 

153/2022 

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 -  Adoptată 
pe 
11.04.2022 
CD -  
Adoptată pe 
08.06.2022 

 

9 PLx Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domenii S -    



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

290/2022 
 

L 
281/2022 

ordonanţe. (poz. II- 60) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

care nu fac obiectul legilor organice, de la încheierea 
primei sesiuni ordinare a anului 2022, până la reluarea 
lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune 
ordinară a anului 2022. 

Adoptată pe 
18.05.2022 
CD - 
Adoptată pe 
08.06.2022 
 

10 

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 

11 

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 

12 

Plx 
30/2022 

 
L 

12/2022 

Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, II 
şi III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri. (poz. I-b-4)  
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 
143/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul transpunerii Directivei delegate (UE) 
2021/802 a Comisiei din 12 martie 2021 de modificare a 
anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în 
ceea ce priveşte includerea noilor substanţe psihoactive în 
definiţia termenului “drog”, precum şi al implementării 
Convenţiei unice asupra stupefiantelor din 1961 şi 

S -  Adoptată 
pe 
07.02.2022 
CD - Adoptată 
pe 14.03.2022 
 

Legea 
nr.80/2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

Convenţiei asupra substanţelor psihotrope din 1971 în 
sensul includerii subtanţelor care nu sunt puse, încă, sub 
control naţional. 

13 

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 

14 

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 

15 

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 

16 

Plx 
124/2022 

 
L 

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) 

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 

S  - Adoptată 
pe 
14.03.2022 
CD -  

Legea 
nr.112/2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

20/2022  - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

privind alcoolul şi băuturile alcoolice, precum şi 
dispoziţii privind scutirile de la plata accizelor.  

Adoptată pe 
29.03.2022 
 

17 

PLx 
15/2022 

 
L 

77/2022 

Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare 
(Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii, 
semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la 
Luxemburg la 15 noiembrie 2021. (poz. I-b-12) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional 
de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la 
Luxemburg la 15 noiembrie 2021. 

CD -  
Adoptată pe 
15.02.2022 
S  - Adoptată 
pe 
28.03.2022 
 

Legea nr. 
113/2022 

18 

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 

19 

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 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

20 

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 

21 

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 
  

Legea nr. 
154/2022 

22 

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 

Legea nr. 
172/2022 

23 

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 

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 

Legea nr. 
173/2022 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

 
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 
 



 
 

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  
 



 
 

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 
 

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 

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 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD+Senat 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). 

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 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

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 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 



 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

612/2018 
 

datoriei publice aferente anului 2017.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 
 
 



 
 

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 

 



 
 

 
 

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  9 iunie 2022 ) 
 

I.  În perioada  6  –  9  iunie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 18 rapoarte, din care                     
1 raport suplimentar.                . 

Comisiile permanente au depus  49 avize. 
Cele 18 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare  14 
♦ rapoarte de respingere    4 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 ♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului   7 

♦ Ordonanțe ale Guvernului     1 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative           10 

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 1046 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  132 pentru raport 

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

sesiune ordinară a anului 2022.  
 

II. De la începutul actualei legislatur 
 
Comisiile parlamentare au întocmit  1039  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 619 278 

♦ rapoarte suplimentare 73 29 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 11 

TOTAL 721 318 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                 ANEXĂ 
 

PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 

în perioada 6 – 9 iunie  2022 
I. Comisia economică 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 221/2022 

Proiect de Lege 
pentru 
reglementarea unor 
măsuri privind 
cadrul general 
aplicabil constituirii 
şi funcţionării 
băncilor de 
dezvoltare din 
România -  raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Crearea cadrului general aplicabil băncilor de dezvoltare 
pentru a-şi desfăşura activitatea pe teritoriul României. 
Băncile de dezvoltare vor putea desfăşura, ca regulă generală, 
activitate în nume şi cont propriu, prin utilizarea resurselor 
proprii, dar pot exista şi activităţi în numele şi contul statului, 
pe bază de mandat, cum ar fi: administrator de Fond al 
Fondurilor, participarea la Fondul de Investiţii al Iniţiativei 
celor Trei Mări, participarea la programe guvernamentale, 
implementarea şi/sau administrarea de instrumente financiare 
finanţate din fonduri europene, acordarea de finanţări în 
cadrul fondurilor şi iniţiativelor de investiţii la nivelul UE, 
inclusiv investiţii cofinanţate de Grupul Băncii Europene de 
Investiţii sau alte instituţii financiare internaţionale. Rolul 
băncilor de dezvoltare este unul complementar pentru sectorul 
privat, acţionând în sectoare în care au fost identificate 
disfuncţionalităţi ale pieţei financiare şi oferind o varietare de 
produse financiare şi instrumente (împrumuturi, garanţii, 
investiţii de capital de tip acţiuni şi participaţii) 

Guvern 
31.05.22 
7.06.22 

Raport de 
aprobare 

(277/R din 
9.06.22) 

2 PLx 233/2022 

Proiect de Lege 
pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.237/2015 privind 
autorizarea şi 
supravegherea 
activităţii de 
asigurare şi 
reasigurare şi pentru 
modificarea Legii 
nr.236/2018 privind 
distribuţia de 

Modificarea şi completarea Legii nr.237/2015, precum şi 
modificarea Legii nr.236/2018, în vederea consolidării 
cadrului legal privind autorizarea şi supravegherea activităţii 
de asigurare şi reasigurare, 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 

Guvern 
31.05.22 
7.06.22 

Raport de 
aprobare 

(278/R din 
9.06.22) 



 

 
II. Comisia pentru buget 

asigurări -  raport 
comun cu Comisia 
pentru buget 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 197/2022 

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 – raport comun 
cu Comisia pentru 
administrație 

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. De asemenea proiectul transpune în 
legislaţia naţională art.122 alin.(2) al patrulea 
paragraf din Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire 
a unor dispoziţii comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit 
şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 
aşa cum a fost modificat de Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr.1296/2013, 
(UE) nr.1301/2013, (UE) nr.1303/2013, (UE) 
nr.1304/2013, (UE) nr.1309/2013, (UE) 
nr.1316/2013, (UE) nr.223/2014, (UE) nr.283/2014 
şi a Deciziei nr.541/2014/UE şi de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr.966/2012 

Guvern 
25.05.22 
31.05.22 

Raport de 
aprobare 

(262/R din 
6.06.22) 



 

2 PLx 74/2022 

Proiect de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.2/2022 privind stabilirea 
unor măsuri de protecţie 
socială a angajaţilor şi a altor 
categorii profesionale în 
contextul interzicerii, 
suspendării ori limitării 
activităţilor economice, 
determinate de situaţia 
epidemiologică generată de 
răspândirea coronavirusului 
SARS-COV-2 precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative – raport comun 
cu Comisia pentru muncă 

Reglementarea formelor de sprijin pentru 
persoanele, angajaţi sau profesionişti, care vor intra 
sub măsura interzicerii, suspendării sau limitării 
activităţior economice, ca urmare a răspândirii 
coranavirusului, precum şi suportarea din bugetul 
asigurărilor de şomaj, respectiv din bugetul de stat 
alocat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, 
până la data de 31 martie 2022, a unei indemnizaţii 
de care beneficiază salariaţii, în cuantum de 75% din 
salariul de bază corespunzător locului de muncă 
ocupat. 

Guvern 
20.04.22 
31.05.22 

Raport de 
aprobare 

(268/R din 
8.06.22) 

3 PLx 221/2022 

Proiect de Lege pentru 
reglementarea unor măsuri 
privind cadrul general 
aplicabil constituirii şi 
funcţionării băncilor de 
dezvoltare din România -  
raport comun cu Comisia 
economică 

Crearea cadrului general aplicabil băncilor de 
dezvoltare pentru a-şi desfăşura activitatea pe 
teritoriul României. Băncile de dezvoltare vor putea 
desfăşura, ca regulă generală, activitate în nume şi 
cont propriu, prin utilizarea resurselor proprii, dar 
pot exista şi activităţi în numele şi contul statului, pe 
bază de mandat, cum ar fi: administrator de Fond al 
Fondurilor, participarea la Fondul de Investiţii al 
Iniţiativei celor Trei Mări, participarea la programe 
guvernamentale, implementarea şi/sau administrarea 
de instrumente financiare finanţate din fonduri 
europene, acordarea de finanţări în cadrul fondurilor 
şi iniţiativelor de investiţii la nivelul UE, inclusiv 
investiţii cofinanţate de Grupul Băncii Europene de 
Investiţii sau alte instituţii financiare internaţionale. 
Rolul băncilor de dezvoltare este unul 
complementar pentru sectorul privat, acţionând în 
sectoare în care au fost identificate disfuncţionalităţi 
ale pieţei financiare şi oferind o varietare de produse 
financiare şi instrumente (împrumuturi, garanţii, 

Guvern 
31.05.22 
7.06.22 

Raport de 
aprobare 

(277/R din 
9.06.22) 



 

 
III. Comisia pentru industrii 

 
 
 
 

investiţii de capital de tip acţiuni şi participaţii) 

4 PLx 233/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.237/2015 privind 
autorizarea şi supravegherea 
activităţii de asigurare şi 
reasigurare şi pentru 
modificarea Legii 
nr.236/2018 privind 
distribuţia de asigurări -  
raport comun cu Comisia 
economică 

Modificarea şi completarea Legii nr.237/2015, 
precum şi modificarea Legii nr.236/2018, în vederea 
consolidării cadrului legal privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, 
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 

Guvern 
31.05.22 
7.06.22 

Raport de 
aprobare 

(278/R din 
9.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
83/2021 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.210/2020 pentru 
modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.99/2000 
privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă 

Modificarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000. Portivit 
expunerii de motive, proiectul vizează adoptarea unor 
măsuri în vederea înlăturării discriminării între operatorii 
economici pe criterii de disponibilitate a resurselor 
financiare de care dispun, respectiv pe criteriul de 
disponibilitate a spaţiului de depozitare pe care aceştia îl 
au la dispoziţie, în scopul simplificării sarcinilor 
administrative ale operatorilor economice care 
organizează vânzări de tip soldare. Astfel, se elimină 
condiţia ca produsele propuse pentru soldare, să fie 
achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 
de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de 
soldare 

Guvern 31.05.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(273/R din 

9.06.22) 



 

 
IV. Comisia pentru transporturi 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
170/2022 

Proiect de Lege 
privind aprobarea 
Ordonanţei de 
urgenţã a 
Guvernului 
nr.17/2022 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.21/2020 privind 
Codul aerian – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
apărare 

Modificarea şi completarea Legii nr.21/2020, intervenţiile 
legislative vizând, în principal, exceptarea de la plata tarifelor 
pentru servicii de navigaţie aeriană şi a tarifelor aeroportuare de 
pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, transfer, aterizare, 
staţionare şi iluminat a zborurilor militare efectuate de aeronavele 
unui stat membru NATO, fără a mai fi necesară încheierea unor 
acorduri/tratate bilaterale sau multilaterale în acest sens între 
România şi statele membre ale Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord. De asemenea, se propune introducerea unor 
dispoziţii prin care să fie acoperite situaţiile în care anumite 
zboruri vor face obiectul scutirii de la plata tarifelor pentru 
servicii de navigaţie aeriană sau aeroportuare, în baza unor tratate 
la care România este parte. In acest fel se creează cadrul legal 
pentru respectarea unor viitoare angajamente pe care România şi 
le-ar putea asuma prin tratate internaţionale, în ceea ce priveşte 
scutirea unor categorii de zboruri de la plata tarifelor pentru 
servicii de navigaţie sau a celor aeroportuare 

Guvern 
4.05.22 
18.05.22 

Raport de 
aprobare 

(275/R din 
9.06.22) 



 

 
 
V. Comisia pentru agricultură 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 
 

PLx 
227/2022 

 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.17/2014 privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării 
terenurilor agricole situate în extravilan 
şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor de 
deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului 
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2014, în scopul eficientizării 
procedurilor de transfer a dreptului de 
proprietate şi crearea posibilităţii unităţilor 
administrativ-teritoriale de a achiziţiona 
terenurile agricole din extravilan, pentru 
realizarea unor lucrări sau investiţii de 
utilitate publică 

25 
parlam. 

31.05.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(264/R din 

7.06.22) 

2 PLx 
333/2021 

Cererea de reexaminare a Legii pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 81/2021 privind 
aprobarea metodelor de intervenție 
imediată pentru prevenirea și 
combaterea atacurilor exemplarelor de 
urs brun asupra persoanelor și bunurilor 
acestora, în intravilanul localităților, 
precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative – 
raport comun cu Comisia pentru 
administrație, Comisia pentru mediu 
și Comisia pentru apărare 

Aprobarea modalităţilor de intervenţie 
imediată, pentru prevenirea şi combaterea 
atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus 
arctos) asupra persoanelor şi bunurilor 
acestora, în intravilanul localităţilor, prin 
alungare, capturare, tranchilizare şi 
relocare sau extragerea prin 
eutanasiere/împuşcare, în vederea creării 
unui cadru unitar de acţiune imediată a 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel 
încât să se prevină producerea unor 
evenimente grave la adresa siguranţei şi 
securităţii populaţiei 

Guvern 7.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(271/R din 

8.06.22) 



 

 
VI. Comisia pentru drepturile omului 

 
  VII. Comisia pentru administrație 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 

PLx 
282/2022 

Proiect de Lege pentru 
completarea Legii 
drepturilor pacientului 
nr.46/2003 – raport 
comun cu Comisia 
pentru sănătate 

Completarea Legii nr.46/2003 în sensul ca, în situaţia 
încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care 
distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de 
cancer informaţii şi documente în vederea evaluării riscului 
pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta 
să aibă dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează 
afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de 
la data încheierii protocolului oncologic. În cazul 
supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus 
înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data 
încheierii protocolului oncologic 

131  
parlam. 

8.06.22 

Raport de 
aprobare 

(276/R din 
9.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
197/2022 

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 – raport comun 
cu Comisia pentru buget 

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. De 
asemenea proiectul transpune în legislaţia naţională 
art.122 alin.(2) al patrulea paragraf din Regulamentul 
(UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi 
de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social 

Guvern 
25.05.22 
31.05.22 

Raport de 
aprobare 

(262/R din 
6.06.22) 



 

european, Fondul de coeziune şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, aşa 
cum a fost modificat de Regulamentul (UE, Euratom) 
2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr.1296/2013, (UE) 
nr.1301/2013, (UE) nr.1303/2013, (UE) nr.1304/2013, 
(UE) nr.1309/2013, (UE) nr.1316/2013, (UE) 
nr.223/2014, (UE) nr.283/2014 şi a Deciziei 
nr.541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, 
Euratom) nr.966/2012 

2 PLx 
333/2021 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 81/2021 
privind aprobarea metodelor 
de intervenție imediată 
pentru prevenirea și 
combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun 
asupra persoanelor și 
bunurilor acestora, în 
intravilanul localităților, 
precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte 
normative – raport comun 
cu Comisia pentru 
agricultură, Comisia 
pentru mediu și Comisia 
pentru apărare 

Aprobarea modalităţilor de intervenţie imediată, 
pentru prevenirea şi combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra 
persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul 
localităţilor, prin alungare, capturare, tranchilizare şi 
relocare sau extragerea prin eutanasiere/împuşcare, în 
vederea creării unui cadru unitar de acţiune imediată a 
instituţiilor cu atribuţii în domeniu, astfel încât să se 
prevină producerea unor evenimente grave la adresa 
siguranţei şi securităţii populaţiei 

Guvern 7.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(271/R din 

8.06.22) 

3 Plx 
119/2020 

Propunere legislativă pentru 
completarea alin.(3) al art.16 
din Legea nr.215/2016 
privind ceremoniile oficiale 

Completarea entităţilor din partea cărora vor putea fi 
depuse coroane de flori la ceremoniile oficiale, cu o 
nouă entitate, respectiv asociaţiile militare 
reprezentative la nivel naţional şi de utilitate publică 

1 senator 31.05.22 

Raport 
suplimentar 

de respingere 
(315/RS din 

9.06.22) 



 

 
   VIII. Comisia  pentru mediu 

 
IX. Comisia pentru muncă 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
74/2022 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.2/2022 privind 
stabilirea unor măsuri de 
protecţie socială a angajaţilor şi a 
altor categorii profesionale în 
contextul interzicerii, suspendării 
ori limitării activităţilor 
economice, determinate de 
situaţia epidemiologică generată 
de răspândirea coronavirusului 
SARS-COV-2 precum şi pentru 

Reglementarea formelor de sprijin pentru 
persoanele, angajaţi sau profesionişti, care vor 
intra sub măsura interzicerii, suspendării sau 
limitării activităţior economice, ca urmare a 
răspândirii coranavirusului, precum şi 
suportarea din bugetul asigurărilor de şomaj, 
respectiv din bugetul de stat alocat 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, 
până la data de 31 martie 2022, a unei 
indemnizaţii de care beneficiază salariaţii, în 
cuantum de 75% din salariul de bază 
corespunzător locului de muncă ocupat. 

Guvern 
20.04.22 
31.05.22 

Raport de 
aprobare 

(268/R din 
8.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
333/2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 81/2021 
privind aprobarea metodelor de 
intervenție imediată pentru 
prevenirea și combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun asupra 
persoanelor și bunurilor acestora, în 
intravilanul localităților, precum și 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative – raport 
comun cu Comisia pentru 
agricultură, Comisia pentru 
administrație și Comisia pentru 
apărare 

Aprobarea modalităţilor de intervenţie 
imediată, pentru prevenirea şi combaterea 
atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus 
arctos) asupra persoanelor şi bunurilor 
acestora, în intravilanul localităţilor, prin 
alungare, capturare, tranchilizare şi relocare 
sau extragerea prin eutanasiere/împuşcare, în 
vederea creării unui cadru unitar de acţiune 
imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniu, 
astfel încât să se prevină producerea unor 
evenimente grave la adresa siguranţei şi 
securităţii populaţiei 

Guvern 7.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(271/R din 

8.06.22) 



 

modificarea şi completarea unor 
acte normative – raport comun 
cu Comisia pentru buget 

2 
PLx 

515/2019 

Proiect de Lege pentru 
modificarea alin.(6) al art.24 din 
Legea nr.165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare 

Instituirea posibilităţii ca plata taberelor pentru 
copii să poată fi făcută prin vouchere de 
vacanţă acordate părinţilor 

15 
parlam. 

7.06.22 

Raport de 
aprobare 

(269/R din 
8.06.22) 

3 
PLx 

457/2019/
2021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului – raport 
comun cu Comisia juridică 

Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004, 
urmărindu-se, printre altele, stabilirea mai 
precisă a sensului unor expresii, prevederea 
posibilităţii desemnării drept persoană care să 
asigure creşterea şi îngrijirea copilului, pe 
lângă rudele până la gradul IV şi a altor 
persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii 
de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de 
familie, redefinirea serviciilor de tip 
rezidenţial, precum şi instituirea unei 
indemnizaţii lunare de sprijin, în cuantum de 
0,8 ISR, pentru familia sau persoana care a 
primit în plasament sau este tutore al unui 
copil, pe perioada în care asigură creşterea şi 
îngrijirea copilului 

Guvern 7.06.22 

Raport de 
aprobare cu 
amendamen

te 
(270/R din 8 

.06.22) 

 
X. Comisia pentru sănătate 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea 
proiectului 

Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 

PLx 
206/2022 

Proiect de Lege 
pentru 
modificarea 
art.75 din Legea 
nr.95/2006 
privind reforma 
în domeniul 
sănătăţii 

Modificarea şi completarea art.75 din Legea nr.95/2006. 
Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive, 
adaptarea legislaţiei la nevoile curente ale comunităţilor 
locale, prin crearea unei soluţii legislative care să încurajeze 
cabinetele de medicină de familie să deschidă puncte 
secundare şi în alte unităţi administrative în care există deja 
un cabinet medical dacă autorităţile locale consideră că este 
oportun din punct de vedere al interesului social local 

6 deputați 8.06.22 

Raport de 
aprobare cu 
amendament

e 
(272/R din 

8.06.22) 



 

 
XI. Comisia  juridică 

2 PLx 
282/2022 

Proiect de Lege 
pentru 
completarea Legii 
drepturilor 
pacientului 
nr.46/2003 – 
raport comun cu 
Comisia pentru 
drepturile 
omului 

Completarea Legii nr.46/2003 în sensul ca, în situaţia 
încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care 
distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de 
cancer informaţii şi documente în vederea evaluării riscului 
pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta să 
aibă dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează 
afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la 
data încheierii protocolului oncologic. În cazul 
supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus 
înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data 
încheierii protocolului oncologic 

131  
parlam. 

8.06.22 

Raport de 
aprobare 

(276/R din 
9.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
 

PLx 
227/2022 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2014 privind unele măsuri 
de reglementare a vânzării 
terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a 
Legii nr.268/2001 privind 
privatizarea societăţilor de deţin 
în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului – raport comun cu 
Comisia pentru agricultură 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.17/2014, în scopul eficientizării 
procedurilor de transfer a dreptului de 
proprietate şi crearea posibilităţii unităţilor 
administrativ-teritoriale de a achiziţiona 
terenurile agricole din extravilan, pentru 
realizarea unor lucrări sau investiţii de 
utilitate publică 

25 
parlam. 

31.05.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(264/R din 

7.06.22) 

2 Plx 
153/2022 

Propunere legislativă privind 
deconspirarea urmaşilor 
lucrătorilor Securităţii care 
ocupă demnităţi sau funcţii 
publice prin completarea 
Ordonanţei de urgenţă 
nr.24/2008 privind accesul la 

Completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2008. Potrivit expunerii 
de motive, iniţiativa vizează instiuirea 
posibilităţii solicitării de informaţii 
privitoare la calitatea de lucrător al 
Securităţii a părinţilor persoanelor care 
ocupă anumite funcţiile de demnitate 

17 
parlam. 

31.05.22 

Raport de 
respingere 
(265/R din 

7.06.22) 



 

propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii 

publică. Totodată, se propune publicarea pe 
pagina proprie a Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii a 
unui registru public al tuturor lucrătorilor 
Securităţii care să permită interogarea după 
nume, după funcţia sau demnitatea publică 
ocupată sau după legătura de rudenie de 
gradul I cu o persoană care ocupa anumite 
funcţii de demnitate publică 

3 PLx 
392/2020 

Proiect de Lege privind unele 
măsuri administrative şi fiscale 

Instituirea unor măsuri privind amenzile 
aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor 
prevăzute la art.28 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, articol declarat neconstituţional 
prin Decizia Curţii Constituţionale nr.152 
din 6 mai 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.387 din 13 
mai 2020. Astfel, se doreşte stabilirea, prin 
lege, a declarării nulităţii proceselor-
verbale de contravenţie prevăzute de art.28 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.1/1999 (cu excepţia proceselor-verbale 
prin care s-au aplicat sancţiuni pentru 
încălcarea măsurilor de izolare la domiciliu 
şi carantină, respectiv, pentru tulburarea 
ordinii şi liniştii publice) şi restituirea 
amenzilor achitate, respectiv, eliminarea 
obligaţiei de achitare a amenzilor aplicate, 
în cazul în care cei sancţionaţi nu au achitat 
încă suma dispusă ca amendă 

3 parlam. 31.05.22 

Raport de 
respingere 
(266/R din 

7.06.22) 

4 Plx 
157/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008. Potrivit 
expunerii de motive, iniţiativa legislativă 
vizează extinderea dreptului de acces la 
dosr, prin includerea cetăşenilor Republicii 
Moldova printre beneficiari, o mai bună 
reglementare a activităţii curente a 

14 
parlam. 

31.05.22 

Raport de 
respingere 
(267/R din 

7.06.22) 



 

 
XII. Comisia pentru apărare 

CNSAS, asigurarea transparenţei 
decizionale în cadrul Colegiului, ca organ 
de conducere colectivă 

5 
PLx 

457/2019/2
021 

Cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului – raport 
comun cu Comisia pentru 
muncă 

Modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004, urmărindu-se, printre altele, 
stabilirea mai precisă a sensului unor 
expresii, prevederea posibilităţii 
desemnării drept persoană care să asigure 
creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă 
rudele până la gradul IV şi a altor persoane 
faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de 
ataşament sau s-a bucurat de viaţa de 
familie, redefinirea serviciilor de tip 
rezidenţial, precum şi instituirea unei 
indemnizaţii lunare de sprijin, în cuantum 
de 0,8 ISR, pentru familia sau persoana 
care a primit în plasament sau este tutore al 
unui copil, pe perioada în care asigură 
creşterea şi îngrijirea copilului 

Guvern 7.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(270/R din 8 

.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
247/2022 

Proiect de Lege pentru 
ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Arabiei 
Saudite privind cooperarea în 
domeniul apărării, semnat la 
Riad, la 24 ianuarie 2022 

Ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind 
cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, 
la 24 ianuarie 2022. Astfel, Acordul cuprinde 
prevederi referitoare la domeniile pregătirii şi 
educaţiei militare, a schimbului de informaţii, 
transferului de tehnologie, cercetare şi 
dezvoltare; în domeniul telecomunicaţiilor, 
serviciilor medicale, industriei de apărare, al 
istoriei militare, al activităţilor culturale etc; 
înfiinţarea Comitetului militar mixt, cu scopul de 
a dezvolta cooperarea militară, modul de 
soluţionare a divergenţelor 

Guvern 25.05.22 

Raport de 
aprobare 

(262/R din 
6.06.22) 



 

2 PLx 
333/2021 

Cererea de reexaminare a 
Legii pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 81/2021 
privind aprobarea metodelor 
de intervenție imediată pentru 
prevenirea și combaterea 
atacurilor exemplarelor de urs 
brun asupra persoanelor și 
bunurilor acestora, în 
intravilanul localităților, 
precum și pentru modificarea 
și completarea unor acte 
normative – raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, 
Comisia pentru 
administrație și Comisia 
pentru mediu 

Aprobarea modalităţilor de intervenţie imediată, 
pentru prevenirea şi combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra 
persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul 
localităţilor, prin alungare, capturare, 
tranchilizare şi relocare sau extragerea prin 
eutanasiere/împuşcare, în vederea creării unui 
cadru unitar de acţiune imediată a instituţiilor cu 
atribuţii în domeniu, astfel încât să se prevină 
producerea unor evenimente grave la adresa 
siguranţei şi securităţii populaţiei 

Guvern 7.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(271/R din 

8.06.22) 

3 PLx 
170/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.17/2022 pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.21/2020 privind Codul 
aerian – raport comun cu 
Comisia pentru transporturi 

Modificarea şi completarea Legii nr.21/2020, 
intervenţiile legislative vizând, în principal, 
exceptarea de la plata tarifelor pentru servicii de 
navigaţie aeriană şi a tarifelor aeroportuare de 
pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, transfer, 
aterizare, staţionare şi iluminat a zborurilor 
militare efectuate de aeronavele unui stat 
membru NATO, fără a mai fi necesară 
încheierea unor acorduri/tratate bilaterale sau 
multilaterale în acest sens între România şi 
statele membre ale Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord. De asemenea, se propune 
introducerea unor dispoziţii prin care să fie 
acoperite situaţiile în care anumite zboruri vor 
face obiectul scutirii de la plata tarifelor pentru 
servicii de navigaţie aeriană sau aeroportuare, în 
baza unor tratate la care România este parte. In 
acest fel se creează cadrul legal pentru 
respectarea unor viitoare angajamente pe care 
România şi le-ar putea asuma prin tratate 

Guvern 
4.05.22 
18.05.22 

Raport de 
aprobare 

(275/R din 
9.06.22) 



 

 
XIII. Comisia pentru turism 

 

internaţionale, în ceea ce priveşte scutirea unor 
categorii de zboruri de la plata tarifelor pentru 
servicii de navigaţie sau a celor aeroportuare 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 

 

PLx 
128/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.10/2022 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Modificarea şi completarea Legii nr.346/2004. Proiectul 
vizează simplificarea procesului legislativ cu privire la 
modalitatea de realizare a testului IMM, preconizându-
se, totodată, şi completarea art.251, care enumeră 
programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, care se derulează până la 31 decembrie 
2027, cu două noi programe, şi anume: programul 
pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi 
mijlocii „Start-up Nation - ROMÂNIA” şi programul 
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 
financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, 
structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de 
turism, a căror activitate a fost afectată în contextul 
pandemiei de COVID-19 

Guvern 7.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(274/R din 

9.06.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

Declarație politică 
Stimate doamne și stimați domni deputați, 
Dragi colegi,  
România se numără între cele 10 state membre ale Uniunii Europene care au solicitat în mod oficial Comisiei 

Europene încetarea contractelor pentru furnizarea de vaccinuri COVID. Este un demers pe care îl salut și care cred 
că poate oferi statului român economisirea unor sume consistente de bani la bugetul de stat, într-un moment 
deosebit de greu pentru economia națională. 

Conform unui document oficial al Ministerului Sănătății, publicat pe 23 martie 2022, România a comandat în 
total peste 95 de milioane de doze de vaccin COVID.  Această cantitate ar fi ajuns pentru vaccinarea cu schema 
completă a 52 de milioane de persoane, adică de mai mult de trei ori față de ținta de vaccinare pe care și-o propusese 
inițial guvernul României.  

Dintre aceste doze, până la data 23 martie 2022, când s-a publicat documentul Ministerului Sănătății, România 
a reușit să revândă 13,5 milioane de doze, cele mai multe, adică jumătate fiind revândute în mandatul actualului 
ministru al Sănătății, domnul Profesor Alexandru Rafila.  

Tot la nivelul lunii martie 2022, România mai avea ca obligații de plată pentru facturile restante și pentru 
dozele ce urmau să fie livrate peste 4,57 miliarde de lei, adică aproape 1 miliard de euro.  

La momentul publicării acestor date, în martie 2022, când rata zilnica de vaccinare era aproape de zero, 
România urma să mai primească încă 49 de milioane de doze de vaccin.  

Deja am aruncat la gunoi circa 3 milioane de doze, pentru că au expirat. De asemenea, am mai donat altor 
state 3,3 milioane de doze, plătite din banii contribuabililor români.  

Iar de acum încolo, cam tot ce vine în România va fi aruncat la gunoi, pentru că s-a atins demult capacitatea 
maximă de stocare a acestor vaccinuri, care, știți bine, trebuie depozitate în condiții cu totul speciale. Nu mai avem 
unde depozita ceea ce vine. Deci totul se va duce la gunoi.  

E ca și cum am face o grămadă de cu bancnote valorând 1 miliard de euro și i-am da foc! Exact acum când 
România face eforturi consistente pentru a face față crizei energetice și dificultăților economice provocate de 
războiul din Ucraina și de sancțiunile impuse Federației Ruse.  

Eu întreb public: cine răspunde pentru acest miliard de euro aruncat la gunoi? Este cel mai mare prejudiciu dat 
bugetului de stat! Este inadmisibil ca nimeni să nu răspundă și să trecem peste acest subiect ca și cum nimic nu s-ar 
fi întâmplat.  

Aici vreau să subliniez următorul lucru. În luna mai 2021, când România a decis să intre în al doilea contract 
european cu firma Pfizer și când s-au comandat alte 39 de milioane de doze, țara noastră aveam deja comenzi pentru 
55 de milioane de doze, atât de la Pfizer cât și de la alți producători. Deci nu se poate invoca faptul că la acel 
moment, în mai 2022, România risca să rămână fără vaccinuri. 55 de milioane de doze deja comandate la acea dată 
ar fi ajuns pentru cel puțin doi ani, ținând cont de populația eligibilă, de faptul că atunci nu se discuta de doza 
booster și nici de vaccinarea persoanelor sub 18 ani. Deci nu este nicio justificare medicală pentru acea decizie pe 
care au semnat trei decidenți: 1. Premierul Florin Cîțu, 2. Vicepremierul Dan Barna și 3. Ministrul Sănătății, 
doamna Ioana Mihăilă.  
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Sunt oameni politici care au plătit cu sancțiuni dure, inclusiv de ordin politic, pentru prejudicii cu mult mai 
mici decât cele despre care discutăm aici. Acești oameni pe care i-am menționat aici știau atunci că vom plăti sume 
grele pentru vaccinurile care nu vor ajunge niciodată să fie administrate. A atras atenția asupra acestui aspect și 
domnul ministrul al Finanțelor de atunci, domnul Alexandru Nazare. Deci nu se poate invoca faptul că nu au știut ce 
consecințe va avea decizia luată atunci.  

Eu nu știu ce cercetări face acum DNA pe acest subiect sau dacă aceste cercetări vizează și decizia menționată 
mai sus. Dar vă întreb pe dumneavoastră, colegii de partid ai celor trei decidenți: ce măsuri politice luați pentru a-i 
sancționa pentru cel mai mare prejudiciu dat banului public? Vă delimitați de cei trei colegi ai voștri sau sunteți 
pregătiți să plătiți costul electoral alături de ei? 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
Mediul rural va avea un viitor și mai bun grație renegocierii PNRR 

Stimați colegi, 
Renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență în vederea introducerii finanțării agriculturii 

naționale, un alt obiectiv major pentru România pentru care PSD a acceptat să intre la guvernare alături de PNL și 
UDMR, este pe cale să se concretizeze în favoarea tuturor românilor. Așa cum deja probabil știți, liderii coaliției de 
guvernare au decis să ceară Comisiei Europene, în mod oficial, renegocierea Planului Național de Redresare și 
Reziliență. Nu s-a pus niciodată problema ezitărilor sau a neînțelegerilor punctuale pe anumite domenii, așa cum a 
ventilat opoziția o serie de manipulări croite pe această temă, ci până acum, am construit eșafodajul solid cu care să 
ne prezentăm atât în fața celorlalți parteneri europeni, precum și a Comisiei Europene.  

PNRR, în formatul elaborat de fosta guvernare USR-PNL și care a exclus orice investiție în agricultură, are 
șanse reale să fie rediscutat cu Comisia Europeană în următoarele două luni. PSD a avut, încă de la începutul 
lansării, în spațiul public, a ipotezei privind rediscutarea PNRR, mai multe argumente solide, iar acum contextul 
geopolitic și cel economic global vin și le accentuează și mai mult fezabilitatea și viabilitatea.  

Potrivit informațiilor pe care le dețin, principalele direcții pentru rediscutarea PNRR se vor axa atât pe 
finanțarea obiectivelor de interes național din sectorul agricol, respectiv sistemul de irigații și rețeaua națională de 
depozite regionale, cât și pe oferirea de granturi pentru recapitalizarea firmelor, dar și refacerea listei spitalelor care 
necesită modernizare.  

Deși raționamentele noastre sunt pertinente, există un traseu cu câteva etape pe care guvernul trebuie să le 
parcurgă ca să convingă atât Comisia Europeană, cât și statele membre de necesitatea refacerii PNRR, având în 
vedere că această nouă variantă de lucru trebuie aprobată și de Consiliul UE cu unanimitate de voturi. 

Spre exemplu, în ceea ce privește agricultura, pe lângă stringența reclamată de excluderea acestui domeniu 
principal de activitate din Plan de către USR, de contextul regional complicat, dar și luând în calcul politica de 
securitate alimentară a Uniunii Europene, PSD mizează că includerea sa în PNRR va conduce la o creștere 
economică impresionantă pentru mulți ani de acum înainte și la un viitor bun pentru mediul rural autohton.  

În perspectiva conducerii PSD a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România va putea, pe viitor, 
să contribuie, într-o proporție și mai mare, la asigurarea securității alimentare atât la nivelul Uniunii Europene, cât și 
la cea internă prin creșterea producției agricole grație unei noi infuzii de capital destinată irigațiilor și dezvoltării 
rețelei naționale de depozite regionale și a liniilor de prelucrare a materiilor prime. Pe de altă parte, toate fondurile 
care vor fi destinate agriculturii vor contribui la creșterea prosperității fermierilor români, pe care îi vor stimula să 
obțină produse care să-i poziționeze pe picior de egalitate cu omologii lor din celelalte statele UE, generând, 
concomitent, și unele creșteri de prețuri suportabile pentru români.  

Cu alte cuvinte, PSD, prin insistența sa privind repoziționarea anumitor capitole din PNRR în avantajul 
agriculturii, oferă României șansa să devină o putere agroalimentară a Uniunii Europene. Este prilejul perfect să 
redăm țării noastre anvergura internațională, oferită atât de calitatea, cât și de cantitatea producției agricole, de care 
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se bucura la nivel mondial înainte de 1989. Este, de asemenea, și momentul cel mai oportun să reluăm investițiile 
strategice deja începute privind rețelele de irigații având în vedere schimbările climatice, care determină din ce în ce 
mai multe fenomene meteorologice atât de greu de previzionat. Mai mult decât atât, perspectiva privind susținerea 
consolidată a acestui domeniu cu rezultatele sale aferente, care nu vor mai avea motive întemeiate să întârzie să 
apară, vor contribui și la reluarea unor relații economice cu unele state ale lumii sau la întărirea schimburilor 
economice tradiționale.  

Stimați colegi, PSD a arătat, în repetate rânduri, atunci când s-a aflat în opoziție că efectele lipsei de viziune a 
guvernării anterioare, combinată cu o insuficientă susținere aferentă pentru agricultură au condus la prețuri uriașe la 
alimente pe termen mediu și lung, la o clasă a producătorilor agroalimentari extrem de sărăcită și vulnerabilă, la o 
dependență de produsele alimentare venite din afara țării și chiar la prăbușirea graduală a satului românesc. Această 
situație gravă și cu seria sa de efecte nocive ne-au determinat pe noi, cei de la PSD și de la vârful conducerii 
MADR, să facem tot posibilul să eliminăm, prin măsuri urgente, toate aceste neajunsuri, cât și să ne prezentăm în 
fața Comisiei Europene cu cererea noastră îndrituită privind flexibilizarea alocării către principalele domenii de 
activitate a fondurilor din PNRR și ajustarea anumitor sume.  

Renegocierea PNRR în favoarea agriculturii nu va însemna doar acoperirea consumului preponderent din 
producția internă, creșterea calității produselor și a accesibilității populației la acestea, ci chiar revitalizarea satului 
românesc grație dezvoltării de noi investiții în acest domeniu prin angrenarea forței de muncă, dar și prin adăugarea 
de plus valoare prin prelucrarea materiilor prime și prin asigurarea spațiilor necesare depozitării optime a recoltelor. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Adrian Alda 
*** 

Agricultura trebuie să fie cuprinsă în PNRR! 
Stimate colege/Stimați colegi, 
Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă o oportunitate majoră pentru țara noastră. Avem la 

dispoziție fonduri care pot contribui la redresarea economică, dar și la dezvoltarea României. Doar că, din acest 
plan, lipsesc irigațiile, atât de importante pentru agricultura românească, pentru securitatea alimentară. 

Trăim vremuri în care se discută tot mai mult despre o criză alimentară. În aceste condiții, nu putem ca tocmai 
agricultura să o ignorăm dintr-un plan atât de important. Din păcate, pentru miniștrii și responsabilii care au scris 
PNRR, în special de la USR, agricultura și fermierii români nu au contat. Faptul că au omis să includă irigațiile sunt 
dovada cea mai clară.  

Doar că, ceea ce ei nu au putut, poate să facă PSD la guvernare. Ne-au spus că cei de la Comisia Europeană 
nu vor fi de acord cu modificarea PNRR, iată că realitatea le dă peste ochi.  

România ar putea introduce investiţiile pentru infrastructura de irigaţii în PNRR solicitând Comisiei Europene 
suplimentarea componentei de împrumuturi. Acest lucru este declarat nu doar de către un ministru al PSD, ci și de 
ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Marcel Boloş. Renegocierea PNRR este acum posibilă conform unor 
orientări ale Comisiei Europene în acest sens, în lumina războiului Rusiei din Ucraina, care a condus la o criză 
energetică şi la perspectiva riscului unei crize alimentare. 

Am încredere că ministrul PSD al agriculturii, Adrian Chesnoiu, alături de întreaga echipă guvernamentală, 
vor reuși să introducă irigaţiile în PNRR pe o argumentaţie foarte solidă, foarte bună, în conformitate cu 
mecanismul care este deja cunoscut de aplicare al Planului. Putem obține acest succes pentru fermierii români şi 
pentru noi, cetăţenii 

România nu poate investi miliarde de euro din fonduri europene în piste de biciclete şi niciun euro în irigaţii, 
în actualul context mondial, iar pensionarii români nu pot rămâne cu pensiile la nivelul actual. E un context pe care 
România nu trebuie să-l piardă. Trebuie să mergem cu adevărat profesionist, cu argumente şi să convingem Comisia 
că lucrurile nu pot rămâne așa. 
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Deja cei de la Comisia Europeană ne-au dat dreptate, cu toate că de la noi din țară am avut niște aprigi 
opozanți și răuvoitori din partea USR care au încercat să blocheze orice discuție pe tema renegocierii PNRR. Dacă 
vom reuși să renegociem PNRR atât pe zona de irigații, cât și pe zona de pensii, este un câștig uriaș pe care acest 
Guvern îl va obține pentru români. Nu putem să stăm cu pensiile nemodificate 49 de ani, la 9,4% din PIB, cum a 
vrut USR, când media europeană e 12%.  

Încă de la preluarea guvernării, miniștrii PSD și-au făcut treaba și au atins toate țintele și condiționalitățile din 
PNRR, astfel încât absorbția banilor europeni să nu fie blocată. Este extrem de important pentru România să 
atragem acești bani și să îi folosim în interesul României și al românilor.  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

 

Proiectul de ordonanță de urgență privind decarbonizarea sectorului energetic 
din România trebuie dezbătut la nivelul întregii societăți! 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari/Dragi colegi, 
În urmă cu câteva săptămâni, vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Valdis Dombrovskis, a transmis 

statelor membre ale Uniunii Europene mesajul că pot modifica planurile naționale de redresare și reziliență, astfel 
încât să poată face crizei energetice provocate de războiul din Ucraina.  

Altfel spus, România are posibilitatea de a revizui anumite termene și măsuri care au fost incluse în PNRR, 
pentru a putea combate efectele acestei crize energetice care a distrus deja o bună parte din economia națională și 
care continuă să producă efecte negative în plan social.  

Unul dintre motivele pentru care am ajuns în acest impas este, conform Băncii Naționale a României, 
liberalizarea haotică a pieței de energie, concomitent cu închiderea unor unități importante de producere a energiei. 

Toate aceste aspecte s-au întâmplat cu aprobarea directă a ministrului Energiei, domnul Virgil Popescu. 
Dânsul a fost ministru în toate guvernele care au luat aceste decizii catastrofale în domeniul energetic, avându-i ca 
parteneri de nădejde la distrus țara pe parlamentarii de la USR și pe foștii premieri Ludovic Orban și Florin Vasile 
Cîțu.  

Pe data de 31 mai 2022, pe site-ul Ministerului Energiei, a fost pus în transparență decizională proiectul de 
ordonanță de urgență privind decarbonizarea sectorului energetic din România, sub semnătura domnului ministru 
Virgil Popescu.  

Proiectul prevede un calendar pentru închiderea definitivă și ireversibilă a tuturor minelor de lignit și huilă din 
România. În viziunea domnului ministru, până în 2030, România nu va mai avea nicio mină de huilă și lignit. Asta 
în condițiile în care mai multe state europene au redeschis minele și unitățile de producție de energie pe bază de 
cărbune, tocmai pentru a face față crizei energetice și pentru a reduce dependența energetică față de Federația Rusă.  

Contrar acestui trend european, domnul ministru Virgil Popescu vrea să fie campionul la închiderea minelor 
de cărbune, în condițiile în care România este destul de avansată față de restul statelor europene în ceea ce privește 
producția de energie verde. De ce este nevoie să mergem cu o viteză mai mare decât restul Europei, în această 
chestiune? E greu de înțeles.  

Însă ceea ce vreau să subliniez aici e că domnul ministru Virgil Popescu a transmis acest proiect de OUG la 
Bruxelles fără să se consulte cu nimeni, fără să fi fost măcar o discuție în cadrul Coaliției de Guvernare, fără să fi 
existat măcar o informare a Parlamentului. Nu știu nici dacă a discutat aceste aspecte cu premierul Ciucă. Deci, 
domnul ministru Virgil Popescu a decis pe persoană fizică închiderea definitivă și ireversibilă a minelor de lignit și 
huilă și a unităților de producție de energie pe bază de cărbune. A decis pe persoană fizică închiderea definitivă și 
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ireversibilă a mii de locuri de muncă, fără a menționa în cuprinsul acelei OUG măsurile compensatorii pentru miile 
de familii care vor intra în sărăcie în urma acestei decizii. 

Nu îmi dau seama cum poate justifica urgența domnul ministru, din moment ce calendarul propus de dânsul se 
încheie în 2030. Atunci când dai o OUG înseamnă că ceva arde și trebuie stins imediat. Nu îți mai permiți să pui 
actul normativ în transparență pentru mai multe săptămâni, pentru că aspectele reglementate nu suferă amânare. Ei 
bine, în cazul acestei Ordonanțe de Urgență văd că se poate aștepta săptămâni bune, ceea ce e contradictoriu cu 
urgența invocată.  

De aceea, vă rog stimați colegi de la PNL să discutați aceste aspecte cu ministrul pe care îl susțineți în acest 
guvern. Vă rog să îi solicitați ferm să renunțe la proiectul de ordonanță de urgență, iar dacă România trebuie musai 
să-și închidă minele, când alte state U.E. le redeschid, atunci această chestiune trebuie discutată aici în Parlament. 
Pe noi ne-au ales cetățenii, iar o lege cu un impact social și economic atât de amplu, trebuie neapărat dezbătută aici 
în Parlament. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
Bacalaureat 2022 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
Elevii români au început susținerea probelor pentru examenul de bacalaureat, însă din nefericire s-a constatat 

faptul că în acest an peste 40.000 de elevi nu s-au înscris pentru a susține examenul. 
Mulți dintre acești copii au renunțat la studii încă din timpul pandemiei, din cauza sistemului de învățământ în 

online, care i-a pus în dificultate pe majoritatea, cei mai afectați fiind cei din zonele rurale. 
Aproape doi ani de învățămînt în online și-au pus amprenta pe elevii români, iar astăzi concluziile pot fi trase 

de oricare dintre noi. Dacă elevii români nu sunt susținuți, gradul de renunțare la studii va fi tot mai ridicat, iar acest 
lucru vine la pachet cu multe altele, cum ar fi un deficit de personal în majoritatea domeniilor și un număr tot mai 
mare de tineri care aleg să părăsească România pentru a lucra în străinătate. 

Situația actuală este îngrijorătoare și trebuie luate măsuri urgente astfel încât să crească numărul celor care 
aleg să susțină examenul de bacalaureat și să urmeze studii superioare. 

A fost o perioadă extrem de dificilă, raportându-ne la efectele pandemiei, o perioadă în care toți a trebuit să 
renunțăm la multe lucruri, dar cu tărie în suflet îmi doresc ca elevii români să nu renunțe la continuarea studiilor. 

Doresc să le adresez un mesaj de încurajare tuturor elevilor și să le spun că pe viitor această diplomă de 
bacalaureat, care astăzi poate nu li se pare importantă, le poate schimba viața în bine pe termen lung. 

Ministerul Educației trebuie să ia măsuri urgente și concrete astfel încât să nu ne mai confruntăm cu astfel de 
situații și să îi încurajeze pe cei care au ales să nu susțină în acest an examenul de bacalaureat să se înscrie la 
sesiunile viitoare pentru a obține diploma de bacalaureat. 

Guvernanții trebuie să fie mai atenți la nevoile acestor elevi și să le vină în ajutor, cu toții trebuie să lucrăm 
activ pentru ca elevii români să aibă șansa unui viitor mai bun, iar primul pas este asigurarea accesului la educație 
pentru toți copiii.   

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 
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Ajutoare financiare concrete pentru români, acordate de Guvern la propunerea PSD 
 

La propunerea PSD, Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, 
pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei. Este o măsură binevenită, salutară, care va ajuta 
în mod exponențial vârstnicii cu venituri mai mici să facă față acestei perioade mai puțin confortabile din punct de 
vedere material. 

Acest stimulent financiar va fi acordat o singură dată, în luna iulie, beneficiari fiind un număr de 3.300.000 de 
pensionari, afectaţi de creşterea preţurilor la utilităţile publice şi bunuri de consum, care sunt în situația de risc de 
excludere socială. 

Fără îndoială, pensionarii au avut cel mai mult de suferit în ultimii doi ani, încă de la izbucnirea pandemiei 
coronavirusului. În tot acest timp, evoluția nivelului de trai a cunoscut un recurs, previzibil de altfel, dar pe fondul 
nemajorării pensiilor și creșterii din ultima perioadă a inflației, viața seniorilor noștri a fost la limita decenței pentru 
mulți dintre ei. 

În același timp, în aceste zile va începe distribuirea tichetelor sociale, în valoare nominală de 250 lei, care sunt 
acordate de Guvern românilor aflați în situaţii de deprivare materială sau risc de sărăcie. Este tot o inițiativă agreată 
de Executiv, tot la propunerea PSD, constituind cea mai substanțială măsură de ajutor din punctul de vedere al 
numărului de beneficiari de după 1990. 

Concret, peste 2,5 milioane de beneficiari vor primi tichete pentru achiziţia de produse alimentare, acest 
sprijin fiind în valoare totală de 3,1 miliarde de lei, programul fiind finanțat atât din bugetul de stat, cât şi din 
fonduri europene nerambursabile.  

Persoanele care vor primi aceste tichete sociale sunt pensionarii din sistemul public de pensii ale căror venituri 
nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, cei încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale 
căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere, 
ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, familiile monoparentale ale 
căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, familiile care au stabilit dreptul 
la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și persoanele fără adăpost. 

Aceste două măsuri de sprijin ale românilor sunt cuprinse în Programul „Sprijin pentru România” și va ajuta 
cele mai defavorizate categorii ale populației să depășească perioada dificilă pe care o traversăm cu toții. 

 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Propunerea legislativă pentru decarbonificarea României 

 

Domnule președinte, Stimați colegi, 
Pe 5 iunie s-a celebrat Ziua Mondială a Mediului, eveniment care anual abordează o temă prin care se dorește 

conștientizarea marilor probleme de mediu și soluțiile necesare în acest sens. Susțin cu tărie toate politicile 
comunitare de mediu privind schimbările climatice, amenințările asupra ecosistemelor, gestionarea poluării excesive 
sau a deșeurilor. 

Într-o lume normală, energia verde, curată, regenerabilă și cu impact minim asupra climei ar trebui să fie mai 
mult decât un deziderat, ci un obiectiv ferm și necondiționat. 

Din păcate, criza energetică în contextul războiului din Ucraina și a sancțiunilor impuse Rusiei obligă statele 
Uniunii Europene să se adapteze la noile condiții și să găsească soluții pentru creșterea capacității de producție de 
energie. Soluții de compromis, care totodată să funcționeze ca un imbold pentru migrarea către energia curată pe 
care ne-o dorim toți. 
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Vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu implementarea Pactului Ecologic European, Frans 
Timmermans a transmis că țările care intenționează să folosească cărbune ca alternativă la gazul rusesc ar putea face 
asta în conformitate cu obiectivele UE în materie de climă. Obiectivul final rămâne trecerea cât mai rapidă către 
surse regenerabile. 

Ministrul Economiei din Germania a emis un decret de urgență prin care permite repornirea instalațiilor pe 
cărbune, pe o perioadă determinată, în încercarea de a-și asigura independența energetică. Nu pune nimeni la 
îndoială, în cazul Germaniei, bunele intenții de migrare către energia verde, de altfel o țară care livrează aproximativ 
87 % din consumul țării cu ajutorul hidrocentralelor, a parcurilor eoliene și fotovoltaice. 

Este doar o acțiune suplimentară de a se asigura că nu vor fi probleme cu producția de electricitate care ar 
putea afecta industria și încălzirea locuințelor. 

În România, Ministrul Energiei a elaborat o propunere legislativă care impune termene foarte rapide pentru 
închiderea capacităților de producție energetică pe bază de cărbune, în condițiile în care, așa cum am văzut deja, mai 
multe state membre UE redeschid centralele pe bază de combustibili fosili. 

În prezent, în România, cărbunele este o sursă importantă de producere a energiei electrice, acoperind o medie 
de 19,66 %, la nivelul datei de 31 martie 2022, din producția totală de energie la nivel național.(conform Companiei 
Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A). 

România s-a angajat că va elimina cărbunele din sistemul energetic până în anul 2030. Vremurile complicate 
pe care le trăim, impun însă o regândire, cel puțin pe termen scurt, al sectorului energetic. 

Țara noastră trebuie să își folosească întreaga capacitate de producție, să asigure nevoile naționale și să 
controleze creșterile facturilor la energie. 

Nu este momentul să închidem ci să gândim strategic, să preintâmpinăm o adâncire a crizei energetice, să 
rupem dependența de importuri. 

Înainte de a închide anumite capacități de producție trebuie să investim în dezvoltarea altora pe bază de 
energie curată.   Închiderea definitivă și ireversibilă a grupurilor energetice pe bază de cărbune nu se poate face la 
modul intempestiv și fără un plan de siguranță. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Cristina-Ileana Dumitrache 

*** 
 

Majorarea salariilor și a pensiilor 
Stimaţi colegi, 
PSD rămâne conscevent în obiectivul propus de a susține în continuare categoriile cele mai vulnerabile din 

societate. De aceea, în noul plan de sprijin pentru români una dintre cele mai importante prevederi este cea prin care 
se acordă pensionarilor cu pensii mai mici de 2000 lei/lună un ajutor unic de 700 de lei. 

Măsura este necesară în contextul în care inflația la produsele de bază este foarte mare, iar puterea de 
cumpărare a seniorilor cu pensii mici a fost mult diminuată. 

De asemenea, după doi ani de zile în care creșterile de venituri prevăzute în Legea salarizării unitare au fost 
suspendate, Coaliția a decis să acorde încă 25% din diferență. În mod normal la în 2022 toate salariile trebuiau să fie 
alianiate conform grilei din Lege, dar restricțiile bugetare și pandemia au prorogat acest termen, acum mai dăm ¼ 
din diferență. 

Măsura era necesară mai ales pentru anumite categorii de funcționari care au rămas cu venituri foarte mici, 
cum sunt cei care lucrează la Ministerul Culturii. 

Am observat că unul dintre partidele de opoziție a atacat la CCR aceste creștere, nu e de mirare că au ajuns la 
9% în intenția de vot, dar se poate și mai bine. 

Pentru echilibrarea cheltuielilor bugetare, PSD și-a asumat o serie de măsuri foarte importante, precum 
reducerea cu 10% a tuturor cheltuielilor cu bunurile și serviciile din administrație. 
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Mai mult, de la 1 iulie vor fi suspendate angajările la stat, iar colectarea la bugetul de stat va trebui să crească 
cu 10 miliarde de lei. 

Vreau să menționez că numărul angajaților în ministerele conduse de PSD a scăzut de când am intrat la 
guvernare cu aproape 1000. 

Prioritatea PSD rămâne oprirea/combaterea scumpirilor, readucerea sub control a inflației și asigurarea unor 
echilibre funcționale în relațiile economice. 

În acest sens, are în vedere nu doar măsuri executive ci și proiecte legislative precum Legea anti-speculă, 
Legea transparenței adaosului comercial, Legea marjei limitate de adaos comercial pentru produsele 
subvenționate/susținute de stat. Este important să acționăm la cauze, nu doar la consecințe. 

În egală măsură deficitele trebuie să redevină sustenabile. În acest sens s-au luat și se vor aplica măsuri de 
reducere a cheltuielilor, fără afectarea investițiilor, și de creșterea a veniturilor - element vital care, însă, depinde de 
reașezarea echitabilă a fiscalității dar și de creșterea mult mai accentuată a absorbției fondurilor europene. 

PSD rămâne angajat în adoptarea măsurilor necesare pentru creșterea calității vieții tuturor românilor.  
Vă mulţumesc!      

Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
 

Prelungirea perioadei de valorificare a producției și a celei de depunere a documentelor pentru Programul  
 

Tomata - un sprijin real pentru fermieri 
Stimați colegi, 
În toată această degringoladă, generată de succesiunea crizelor din ultimii doi ani și jumătate, devine din ce în 

ce mai greu pentru toate guvernele statelor-membre, nu doar pentru cel al României, de a interveni financiar pentru 
susținerea propriilor economii. 

Este și motivul pentru care Uniunea Europeană, până mai ieri- atât de exigentă în privința ajutoarelor de stat, a 
devenit mai ”îngăduitoare”, mai înțelegătoare și, aș spune eu- chiar mai înțeleaptă, fiind vorba, în fond, despre 
salvarea unei situații nemaiîntâlnite, cu efecte previzibile grave și pe termen lung. 

În acest context, România trebuie să acceseze toate facilitățile nou-apărute și, cu mult curaj și demnitate să își 
protejeze industria și agricultura, i.m.m-urile, să stimuleze (re)apariția unităților de procesare a produselor agricole, 
să evite exportul de materii prime și să valorifice, la maximum, potențialul său uman. 

M-am bucurat să constat, în acest context, că ministrul social-democrat al agriculturii a sesizat oportunitățile 
și a elaborat deja un proiect de act normativ care prelungește perioada de valorificare a producției și pe cea de 
depunere a documentelor pentru Programul Tomata, venind, astfel, în mod real, la momentul potrivit, în sprijinul 
fermierilor! 

Și așa afectați de concurența acerbă a importurilor, legumicultorii români, în acest an, au avut de făcut față și 
altor dificultăți. Vremea rece prelungită, explozia prețurilor la carburant și îngrășăminte, scăderea puterii de 
cumpărare a consumatorilor români sunt factori obiectivi, care au condus la decalarea termenului de livrare, cu 
efecte asupra nivelului prețului, și la scăderea cantității recoltate și vândute. 

Astfel, faptul că, prin decizia ministrului Chesnoiu, termenul pentru valorificarea producției se decalează de la 
10 iunie la 1 iulie, iar cel privind depunerea documentelor justificative pentru ciclul 1 de producție de la 30 iunie la 
30 august, ne dă certitudinea că legumicultorii noștri vor putea beneficia de sprijinul maxim de 4000 de 
euro/an/exploatație și, astfel, vor fi stimulați să își continue activitatea și în viitor. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Grațiela-Leocadia Gavrilescu 
*** 
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Cine conduce România, Parlamentul sau serviciile secrete? 
 

Doamnelor și domnilor colegi,  
La data de 24 februarie 2021, exact cu un an înainte de declanșarea operațiunilor militare ale Federației Ruse 

împotriva Ucrainei, într-o declarației politică, intitulată "Ce mai fac Serviciile de Informaţii?", arătam că serviciile 
de informaţii şi de siguranţă naţională sunt înfiinţate de statul român, pentru ca, alături de forţele armate, să 
protejeze şi să garanteze suveranitatea, independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială a ţării şi democraţia 
constituţională. Toate serviciile de informaţii şi de securitate naţională - Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de 
Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Direcţia Generală de 
Protecţie Internă din Ministerul Afacerilor Interne - sunt organizate prin lege şi au atribuţii foarte clare, iar statul 
român le pune la dispoziţie resurse financiare consistente, pentru ca aceste servicii să îşi poată îndeplini atribuţiile 
legale. 

Potrivit legilor de organizare şi funcţionare, activitatea acestor servicii este supusă controlului parlamentar, 
pentru ca deputaţii şi senatorii, aflaţi în serviciul poporului, să se asigure că serviciile de informaţii şi siguranţă 
naţională îşi îndeplinesc menirea de a proteja statul român, valorile şi interesele poporului român. Dar situaţia în 
care se găseşte ţara după 30 de ani de democraţie constituţională - cu industria naţională complet distrusă, cu toate 
resursele naturale exploatate de companii străine, cu o datorie externă uriaşă, cu şubrezirea partidelor naţionale şi 
apariţia unor partide care în mod vădit nu exprimă voinţa românească, cu distrugerea carierelor unor oameni politici 
români şi preluarea unor importante funcţii de conducere în ţară de impostori ori persoane cu puţine legături cu 
poporul român - fac legitime astfel de întrebări: Unde au fost aceste servicii când s-au întâmplat toate aceste lucruri? 
Mai lucrează aceste servicii pentru poporul român? 

După un an și ceva de la acea declarație lucrurile pare că s-au agravat, culminând cu dezvăluirea situației în 
care, într-un dispreț profund față de Constituție și democrație, serviciile noastre de informații și de siguranță 
națională și-au configurat noi legi de organizare și funcționare, în care obligațiile față de români, și așa puține și cam 
ignorate au dispărut, iar în schimb au apărut și mai multe privilegii și norme de protecție ale serviciilor și 
personalului acestora. 

Cum se poate ca serviciile să-și elaboreze ele însele legile, să și le facă cât mai confortabile? De fapt cu ce se 
mai ocupă serviciile în țara noastră? Pentru că impresia noastră este că preocuparea serviciilor noastre, de fapt a 
generalilor din serviciile noastre,  este de a face pe plac partenerilor străini, de a servi unii demnitari să obțină 
funcții internaționale și premii acordate de organizații străine pentru merite care nu au nicio legătură cu interesele 
României și pentru a se căpătui ei înșiși și a-și pune neamurile și prietenii în funcții publice. Dar de România și de 
români cine are grijă? Asta nu i-a învățat Soroș pe generalii din servicii. 

Oare nu ar fi mai normal ca serviciile să vină anual cu rapoarte serioase, temeinice în fața Parlamentului și 
eventual cu prezentarea unor dificultăți în funcționare datorită cadrului legislativ actual, rămânând la latitudinea 
Parlamentului să facă modificările legislative pe care la consideră oportune? 

Ulterior acestei declarații voi depune și un proiect legislativ în acest sens. 
Vă mulțumesc. 

Deputat 
Daniel-Florin Ghiță 

*** 
Declarație politică 

Stimate colege/Stimați colegi, 
Efectele pozitive ale intrării PSD la guvernare se văd din plin. S-au luat măsuri bune pentru protejarea 

cetățenilor de prețuri, sprijinirea companiilor românești, investiții în infrastructura rutieră și feroviară, ori absorbția 
fondurilor europene.  

De exemplu, județul Buzău cunoaște dezvoltarea din toate punctele de vedere. În momentul de față sunt 
deschise numeroase șantiere, atât de modernizare a infrastructurii rutiere, cât și de reabilitare a unor clădiri de 
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patrimoniu, ori sanitare. Mai mult, la nivel de municipiu, cele mai importante artere sunt în plină reabilitare, centrul 
istoric al orașului va avea o nouă față, sistemul de învățământ trece printr-un amplu proces de modernizare, iar 
planurile autorităților locale nu se opresc aici.  

Ieri, la Buzău, a fost semnat primul contract de execuție a unui lot din Autostrada A7. Lotul 2 din tronsonul 
Ploiești-Buzău, cuprins între localitățile Mizil și Pietroasele va avea 28,35km și reprezintă un pas important pentru 
infrastructura din România. Însemnătatea momentului este dată și de faptul acesta este primul din totalul celor 13 
loturi ale Autostrăzii Moldovei care intră, efectiv, în execuție.  

Autostrada A7 va aduce numeroase beneficii, printre care siguranță rutieră și scăderea numărului de accidente 
grave. Nu este un secret că DN2 București-Suceava, supranumit „Drumul Morții” este cea mai periculoasă șosea din 
țară, pe care, anual, își pierd viața zeci de români.  

Acest prim pas a fost posibil datorită viziunii cu care PSD a venit la guvernare, având în vedere faptul că 
ministrul social democrat al Transporturilor a reușit să elimine blocajele care apăreau în faza de implementare a 
proiectelor, printre care, întârzierile nefundamentate din evaluarea ofertelor și reducerea termenelor de eliberare a 
aprobărilor și avizelor de către autorități. 

Și nu este singurul lucru cu care se mândrește Buzăul. El are și singura școala circulară din România și 
Uniunea Europeană, un model de bună practică pentru educație în spiritul dezvoltării durabile. Este vorba despre 
Școala Gimnazială nr. 11, prima unitate de învățământ 100% eco, care tot ieri, a primit vizita celor mai importanți 
oameni în stat. Școala circulară presupune utilizarea resurselor naturale, precum și reducerea pierderilor și 
costurilor. Concret, apa meteorică este colectată și reutilizată, energia electrică este produsă cu ajutorul panourilor 
fotovoltaice, iar deșeurile sunt colectate selectiv. În plus, când afară sunt peste 0 grade Celsius, căldura este extrasă 
din pământ cu ajutorul unor pompe de căldură apă-aer.  

Se observă, astfel, că atunci când există dorință și interes pentru bunăstarea cetățeanului, a mediului și a 
viitorului copiilor, există și soluții care, prin cooperarea dintre autoritățile locale și centrale, duc la rezultate care pot 
fi considerate exemple de bune practici. 

Sunt absolut convins că proiectele de dezvoltare a infrastructurii vor continua și vor face ca Buzăul să devină 
un model din cât mai multe puncte de vedere. Sper ca liderii a tot mai multor unități administrativ teritoriale să 
implementeze proiecte ce vor duce la un viitor mai curat pentru copiii noștri, iar noi, de aici, din Parlament, să le 
oferim susținerea de care au nevoie. 

Vă mulțumesc.      Deputat 
Romeo-Daniel Lungu 

*** 
Moldova începe, în sfârșit, să lucreze la autostrăzi! 

 

Stimați colegi parlamentari, 
În aceste zile a avut loc un eveniment deosebit pentru milioane și milioane de români: după decenii de 

așteptare, în sfârșit s-a semnat primul contract de execuție a unor tronsoane de autostradă în regiunea istorică 
Moldova! Acest lucru a fost posibil sub mandatul unui ministru PSD, Sorin Grindeanu! 

Acest obiectiv extrem de important pentru milioane de români, asumat de PSD, este mai aproape de realizare. 
Începe efectiv construcția unui nou segment al autostrăzii Moldovei - A7! Ministrul PSD al Transporturilor a 
impulsionat la maxim procedurile, pentru începerea efectivă a lucrărilor și pentru absorbția banilor europeni alocați 
în PNRR pentru această autostradă. 

Azi se semnează primul contract de execuție, pe tronsonul Mizil - Pietroasele, cu o lungime de 28,35 km. 
Există și banii necesari. 

Tot azi, CNAIR a semnat și contractul de finanțare din PNRR, pentru întreg segmentul Ploiești-Buzău care 
este parte componentă a A7. 3,8 miliarde de lei, fără TVA, din PNRR, vor asigura finanțarea celor 63 de km de 
autostradă dintre Ploiești și Buzău. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2022  
Săptămâna 6 – 10 iunie 2022  

 

 

51 
 

Constructor pentru tronsonul Mizil – Pietroasele este o asociere româno-bulgară, SC CONI SRL-TRACE 
GROUP; termenul de finalizare este de 20 de luni. 

În total sunt 13 tronsoane de construit, cu o lungime totală de 320 de km. 
Toate contractele de execuție ar trebui semnate până la finalul anului viitor, potrivit jaloanelor din PNRR, dar 

ministrul Transporturilor are ambiția să încheie această procedură cu un an mai devreme, până la finalul lui 2022. 
Autostrada Moldovei este prima autostradă din România care se va adapta cât mai mult normelor europene de 

mediul va avea o amenajate pe traseu 24 de spații destinate încărcării autoturismelor electrice; vor fi plantate 65 de 
loturi de perdele forestiere anti-înzăpezire  pe o lungime totală de peste 63 de km și pe o suprafață de 160 de 
hectare, iar drumurile tehnologice vor putea fi folosite și ca piste pentru biciclete. 

După cum știți foarte bine, am fost, sunt și voi fi unul dintre cei mai vocali susținători ai Autostrăzii Unirii 
(A8), un obiectiv vital pentru regiunea de Nord Est! În același timp, nu pot să nu mă bucur extrem de mult pentru 
acești pași importanți și concreți în realizarea autostrăzii A7! Am apreciat de la bun început faptul că Sorin 
Grindeanu, în calitate de ministru al Transporturilor, a manifestat foarte multă deschidere și a respectat fiecare 
angajament pe care l-a luat. Sunt optimist și cu adevărat încrezător că PSD va reuși în acest mandat să aducă mai 
aproape de realitate ca niciodată dorința a 5 milioane de români din Nord Estul țării de a avea o autostradă care să 
unească Moldova de Transilvania, estul de vestul României! 

Vă mulțumesc!  
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

O nouă șansă pentru agricultura românească 
Stimați colegi, 
De săptămâna trecută, în România se aplică modelul special de salarizare în agricultură și în industria 

alimentară, o inițiativă a Partidului Social Democrat. Așa cum știm, nu este vorba numai de creșterea salariului 
minim la 3.000 de lei, pentru că în realitate toate salariile din cele două domenii vor crește ca urmare a reducerii 
unor taxe și impozite care înainte erau aplicate veniturilor salariale. 

Măsura promovată și susținută de PSD este, în opinia mea, alături de întreaga activitate - foarte bună și 
profesionistă a ministrului Adrian Chesnoiu, o veritabilă șansă pentru agricultura românească! Este o șansă pe care, 
dat fiind contextul actual, România nu are voie să o rateze.  

În primul rând, criza agricolă provocată de invazia rusă în Ucraina se resimte peste tot în Europa și nu numai, 
aducând creșteri de prețuri dar și blocaje majore pe întreg lanțul logistic.  

Trebuie, așadar, să fim și mai bine pregătiți pentru a prelua prin portul Constanța o parte din producția pe care 
ucrainenii o vor realiza, totuși, și în acest an. 

Dar, mai mult decât atât și mult mai important, trebuie semnalat faptul că România se bucură de un an agricol 
excelent, cu producții foarte bune, ceea ce înseamnă oportunități pentru export, deci de valută pentru România. În 
același timp, înseamnă că avem obligația de a pregăti anul agricol viitor și mai bine. Din acest motiv, inițiativa PSD 
dă o nouă șansă agriculturii: oamenii, specialiștii, muncitorii, au motive solide de a rămâne în România, de a lucra în 
țară, iar semnele sunt deja încurajatoare. Așadar, pe partea de producție, ne-am acordat și ne acordăm, ca țară, șansa 
de a rămâne, la multe culturi, fruntașii Europei! 

Partea de producție, însă, nu trebuie în niciun fel uitată, și iarăși apreciez eforturile ministrului Chesnoiu în 
acest sens, așa cum s-a văzut recent în cazul fabricii de zahăr de la Luduș. Pentru că, stimați colegi, producția 
agricolă bună și oportunitățile de export sunt vești minunate, dar nu ne putem permite să rămânem la nivelul de 
furnizori de materie primă, de exportatori de bunuri fără valoare adăugată și de importatori de produse scumpe, 
multe realizate cu materie primă românească, mai ieftină. Trebuie să oprim acest lucru. De aceea, cred eu, 
industriile prelucratoare, industria alimentară în primul rând, trebuie acum susținute și ele într-un ritm alert, cu 
energie și, da, cu multă ambiție pentru România! 
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Gândiți-vă, doar, cât de bine le-ar fi românilor dacă pe lângă productivitatea agricolă tot mai bună, am reuși, 
iar PSD asta își dorește, valorificarea acestei producții tot în țară, tot cu angajați români, mai bine plătiți, mai bine 
motivați, mai respectați. Am obține, stimați colegi, independența alimentară pe care ne-o dorim atât de mult, am 
obține o protecție sporită, mult mai eficace, împotriva volatilității de pe piețele internaționale.  

Așadar, eforturile PSD, dialogul constant cu angajații dar și cu firmele din domeniu, ne ajută să facem un nou 
pas spre ceea ce ne dorim. Eu cred că este bine și reacțiile primite inclusiv din Bihor îmi dau speranțe. Vă rog pe toți 
să nu slăbim ritmul. Suntem într-o conjunctură care, deși este complicată la granițe, ne oferă multe oportunități, ne 
oferă multe șanse aici, între granițele noastre de stat membru al UE și al NATO. Haideți să le valorificăm! România 
nu va fi decât mai puternică dacă vom continua ce a început PSD, iar românii, și asta se va vedea, vor trăi tot mai 
bine, la ei acasă.  

Vă mulțumesc pentru atenție!                Deputat 
Ioan Mang 

*** 
Autoritățile statului trebuie să sancționeze abuzurile furnizorilor de energie! 

 

Stimați colegi parlamentari, 
Partidul Social Democrat a atras atenția de la început asupra vulnerabilităților măsurii de compensare de către 

stat a facturilor la energie pentru români și a riscului ca unii furnizori să profite și să crească artificial prețurile. 
Această situație a fost confirmată în ultimele luni de verificările realizate de specialiștii Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Energie (ANRE). Un document prezentat și în mass-media arată că au fost constatate mai multe 
cazuri în care furnizorii de energie au mărit artificial prețurile la energie cu scopul de a obține compensații mai mari 
de la stat. 

Conform documentului au fost identificate cazuri în care pentru aceeaşi cantitate de energie electrică s-a 
solicitat compensarea de două ori. Această situație confirmă, dacă mai era nevoie, că soluția corectă era cea propusă 
de Partidul Social Democrat, respectiv de reglementare a pieței energiei. 

Consider că autoritățile statului trebuie să intervină de urgență deoarece aspectele constatate de ANRE la unii 
furnizori de energie au un caracter penal și trebuie sancționate cu severitate. Esta inadmisibil că în această perioadă 
dificilă pentru cetățenii României, unii furnizori de energie să încerce să obțină sume necuvenite din banii publici. 
Aceasta în condițiile în care prin creșterea artificială a prețurilor la energie este afectată puternic economia 
românească. Menționez că ultimul raport al Institutului Național de Statistică precizează că prețurile la energie 
electrică înseamnă 40% din inflație, adică din creșterea prețurilor la bunuri și servicii. 

Stimați colegi, 
Un alt aspect care vizează activitatea furnizorilor de energie mi-a fost semnalat de cetățenii județului Vrancea. 

Aceștia au relatat că în ultima perioadă au primit cu o întârziere de două luni facturile la energie electrică. Consider 
că nu este corect ca un furnizor să oblige o familie să plătească, practic, două facturi la electricitate într-o singură 
lună. Este o situație care trebuie verificată de ANRE iar furnizorii trebuie să își respecte contractele cu clienții și să 
transmită lunar facturile pentru energia electrică. 

Vă mulțumesc!       Deputat 
Laurențiu-Daniel Marin 

*** 
Moment istoric - PSD a convins Comisia Europeană  

să continue finanțarea pentru aproximativ 3000 de proiecte 
Dragi colegi, 
Diplomația românească are din nou șanse foarte mari să scrie istorie nu dar pentru țara noastră, ci și pentru 

întreg traiectul Uniunii Europene. Unul dintre colegii noștri de la PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, a reușit, 
prin intermediul unui demers de-al său, nu doar să convingă celelalte state comunitare și conducerea Comisiei 
Europene despre oportunitatea folosirii în întregime a tuturor fondurilor destinate exercițiului financiar 2014-2020, 
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ci și să ofere o nouă perspectivă clasei politice românești la nivelul UE, amintind de anvergura pe care au avut-o 
oamenii politici în debutul secolului trecut. Nu sunt deloc cuvinte mari, ci vă vorbesc despre un succes răsunător, 
dar, din păcate, destul de ușor trecut cu vederea de unele media. Însă nu și de România, cât și de celelalte state care 
se vor bucura, în continuare, de asigurarea finanțării europene pentru planurile lor grație inițiativei colegului nostru 
social-democrat! 

Aproximativ 3000 de proiecte naționale importante, derulate cu finanțare europeană, riscau să nu mai fie 
finalizate, potrivit unui anunț recent al ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş. Conform 
acestuia, România s-a aflat în pericol să piardă peste 10 miliarde de euro, bani europeni, din cauza blocajelor și a 
restricțiilor provocate de pandemie, dar și de războiul din Ucraina, și să rămână și cu investițiile nedefinitivate. Însă, 
grație scrisorii colegului nostru de la PSD, eurodeputatul Victor Negrescu, adresată Comisiei, agreată și semnată și 
de alți eurodeputați din mai multe țări europene, doamna Ursula von der Leyen a precizat că susține soluțiile noastre 
pentru salvarea proiectelor întârziate și a fondurilor necheltuite din perioada financiară 2014-2020. Mai mult, șefa 
Comisiei Europene s-a angajat să identifice soluții care să asigure un echilibru între proiectele prinse în Cadrul 
Financiar Multianual 2014-2020, necesitatea de a începe noua programare financiară și răspunsul la crizele pe care 
le traversăm. 

Comisia Europeană a confirmat, prin intermediul răspunsului său, faptul că am reușit să ridicăm această 
problemă a necesității de a salva fondurile și proiectele din perioada 2014-2020 la cel mai înalt nivel. Concret, 
executivul european intenționează să introducă măsuri suplimentare pentru continuarea proiectelor transfrontaliere 
cu Ucraina și Republica Moldova, întârziate din cauza războiului, dar și să facă o analiză a impactului generat de 
acest război, costurile și efectele prelungirii perioadei de implementare și posibilitatea creării unui cadru mai 
flexibil, precum și extinderea acestuia pentru fazarea proiectelor către exercițiul financiar 2021-2027, astfel încât ele 
să fie finalizate cu finanțare europeană. 

Desigur că trebuie să admitem acum cu toții că este nevoie și de un demers organizat din partea statelor 
membre care să arate efectiv impactul pandemiei și al războiului asupra implementării proiectelor și să solicite 
executivului european măsuri clare pentru salvarea respectivelor proiecte și fonduri. 

Însă, indiferent de cursul viitor, această realizare istorică pentru clasa politică românească trebuie apreciată și 
chiar poziționată ca exemplu de practici politice și diplomatice externe, demne de urmat și de alți colegi, indiferent 
de coloratura sau familia politică din care fac parte.  

Dragi colegi, reușita noastră este cu adevărat una istorică având în vedere și faptul că adoptarea Cadrului 
Financiar Multianual (CFM) 2021 - 2027, în decembrie 2020, a fost rezultatul unui proces de dezbateri și negocieri 
care s-au întins pe o durată de aproape 7 ani. Ca să înțelegeți mai bine atât dumneavoastră, cât și restul românilor 
amploarea acestui demers al PSD, vă voi menționa cât mai succint posibil etapele prin care a trecut CFM, destinat 
următorilor șase ani, și condițiile de definitivare a sa.  

Primele discuții legate de CFM post 2020 au debutat încă de la începutul perioadei de programare 2014-2020. 
Ca răspuns la nemulțumirea unor state membre față de alocările primite pentru 2014-2020, a fost creat Grupul de 
Experți la nivel Înalt pentru reforma surselor proprii, aceasta fiind una din condițiile care a stat la baza acordului 
politic pentru adoptarea CFM 2014-2020. Dialogul pe marginea CFM 2021-2027 a continuat și a fost integrat în 
contextul mai larg al dezbaterilor privind Viitorul Uniunii Europene, lansate prin Declarația de la Bratislava, în 
2016, și al acordului privind Brexit-ul.  

Contribuțiile și ideile exprimate cu privire la CFM 2021-2027 au fost numeroase și au avut ca sursă atât 
instituțiile și organismele consultative ale Uniunii, cât și actorii relevanți (stakeholders). Urmare a acestui proces de 
consultare publică, Comisia Europeană a prezentat, în mai 2018, prima propunere privind CFM post 2020. Această 
propunere a suscitat o serie de dezbateri aprinse și divergențe, atât la nivelul instituțiilor comunitare, cât și la nivelul 
statelor membre. Propunerea inițială a Comisiei Europene din mai 2018, intens criticată de Parlamentul European, a 
fost revizuită în luna februarie 2020, în contextul consensului politic privind Pactul Ecologic European/„Green 
Deal” cu scopul să creeze condițiile introducerii Fondului pentru o Tranziție Justă. Acest nou instrument vine să 
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sprijine tranziția regiunilor și statelor membre afectate de realizarea obiectivelor de neutralitate climatică. 
Confruntată cu efectele pandemiei COVID 19, Comisia Europeană a amendat încă o dată propunerea CFM în mai 
2020, consolidând resursele din CFM 2021-2027, estimate la acel moment la nivelul a 1.100 miliarde de euro, cu 
resurse suplimentare rezultate prin crearea instrumentului temporar de redresare economică NextGeneration EU 
(NGEU), cu o alocare estimată de 750 miliarde de euro. Primele semne ale unui acord politic asupra CFM 2021-
2027 consolidat de NGEU au putut fi identificate abia după Consiliul European din 21 iulie 2020. În noiembrie 
2020, se ajungea la un acord politic între Parlamentul European și Consiliu, dar acordul final va fi formalizat abia în 
decembrie 2020. Acordul politic din 11 noiembrie 2020 a fost obținut cu condiția prefigurării propunerilor 
Consiliului European din iulie 2021 pentru fiecare din cele 7 linii ale CFM, în condițiile unor ajustări specifice 
treptate, respectiv suplimentării creditelor de angajament, ale bugetului CFM pentru o serie de programe cu 15 
miliarde de euro. Versiunea aprobată a CFM 2021-2027 cuprinde o majorare treptată, ajustări specifice sub formă 
de suplimentări credite de angajament, a bugetului CFM cu 11 miliarde de euro pentru programele Orizont Europa, 
InvestEU, EU4Heath, Erasmus+, Europa Creativă și Fondul pentru gestiunea integrată a frontierelor. Într-un cuvânt 
toate aceste demersuri și negocieri au constituit o adevărată epopee europeană, care ne va determina viața, cel puțin, 
și pentru următorii șase ani. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
Partidul Social Democrat propune un nou pachet de măsuri sociale  

și economice - sprijin pentru România 
Stimaţi colegi,  
Declaraţia mea politică se numește ”Partidul Social Democrat propune un nou pachet de măsuri sociale și 

economice - SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA,, și se referă la noul pachet de măsuri sociale și economice propuse de 
PSD în cadrul coaliției de guvernare pentru sprijinirea românilor cu venituri mici, dar și sporirea investițiilor din 
fonduri europene. 

În contextul actual dificil, legat de războiul din Ucraina și efectele situației geopolitice asupra economiei, 
Partidul Social Democrat are o responsabilitate uriașă față de români și nivelul de trai al cetățenilor. Noul  pachet 
propus de PSD vine cu măsuri care să sprijine românii cu venituri mici, dar și să sporească investițiile din fonduri 
europene. 

Noile măsuri sociale și economice propuse de Partidul Social Democrat cuprind acordarea unui sprijin unic de 
700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2.000 lei. Concret, 3.2 milioane de pensionari vor fi beneficiarii 
acestui ajutor menit să compenseze pierderea puterii de cumpărare ca urmare a scumpirilor. 

O altă măsură propusă de PSD vizează acordarea unui sfer din diferența de salriu în conformitate cu legea 
salarizării unitare cuvenită salariațiilor din sistemul public. 

Una dintre măsurile propuse și susținute de Partidul Social Democrat este amânarea ratelor la băci pentru o 
perioadă de 9 luni. Este o măsură de bun-simț și necesară, având în vedere dificultățile financiare cauzate de crizele 
multiple din ultima perioadă, cea energetică, inflație și războiul de la granița României.  

Totodată, PSD a susținut în cadrul coaliției și măsuri pentru consolidarea fiscală și respectarea angajamentelor 
privind deficitul bugetar. 

Pentru asigurarea angajaemntelor privind deficitul bugetar, se vor diminua cheltuielile bugetare cu cel puțin 
10%, cu excepția celor cu investițiile, salariile, pensile și asistența socială. Tot în acest context, în sistemul public, 
începând cu data de 1 iulie se vor suspenda angajările. 

În cadrul Coaliției de guvernare s-a decis creșterea colectării veniturilor la bugetul general consolidat al 
statului cu 10 miliarde de lei. 

O măsură necesară și care va fi analizată lunar, privește accelerarea absorbției fondurilor europene din cadrul 
programelor operaționale și al Programului Național de Redresare și Rezilență. 
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Pachetul de măsuri sociale și economice SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA propus de PSD este foarte amplu și 
vizează pe lângă măsurile sociale și economice și soluții în celelalte domenii ale guvernării, care vor fi anunțate și 
propuse cât mai rapid de PSD coaliției de guvernare, pentru a fi implementate. 

Partidul Social Democrat își respectă angajamentul intrării la guvernare, pentru a promova și a contribui cu 
măsuri și soluții cât mai bune la creșterea nivelului de trai al românilor și la dezvoltarea României. 

Vă mulțumesc.      
Deputat 

Nicu Niță 
*** 

COPIII, cea mai prețioasă avere a națiunii noastre 
 
An de an, pe 1 Iunie, mai mult decât în fiecare zi, sărbătorim drepturile copiilor şi datoria pe care o avem de a 

le oferi o creştere şi dezvoltare armonioasă, într-un climat stabil în care calităţile şi aptitudinile lor să se manifeste 
deplin. 

Ultimul studiu intitulat “Bunăstarea Copilului din Mediul Rural”, realizat în perioada aprilie-mai 2022 și 
declarat reprezentativ în rândul părinților, copiilor și adolescenților din acest mediu ne arată o realitate dură:  

• 2 din 10 copii spun că familia nu le asigură suficientă mâncare;  
• 1 din 10 copii nu frecventează în prezent nicio instituție de învățământ;  
• 1 din 5 copii spune că violenţa este prezentă în şcoala lui;  
• 28% dintre părinți n-ar ști ce să facă dacă propriul copil ar fi victima unui abuz;  
• mai mult de 1 din 3 adolescenţi (37%) lipsesc de la şcoală pentru că trebuie să lucreze în gospodărie;  
• 47% dintre adolescenți spun că nu le place școala;  
• 30% dintre adolescenți se simt expuși unor riscuri în comunitate, cel mai frecvent motiv fiind violențele 

comise de persoane în stare de ebrietate;  
• 34% dintre minori au încercat alcoolul și 43% dintre ei consumă alcool cel puțin o dată pe lună.  
Acești copii și adolescenți din mediul rural își doresc doar să fie sănătoși, să se simtă iubiți, îngrijiți de părinți 

și o casă mai mare. 
Destinele acestor copiii ne privesc pe toți, ei sunt parte din viitorul nostru și reprezintă cea mai prețioasă avere 

a națiunii noastre, iar modul în care aceştia vor creşte şi vor evolua, devenind la rândul lor adulţi, reprezintă garanţia 
stabilităţii şi siguranţei generaţiilor viitoare.  

Este de datoria noastră a tuturor: guvernanți, parlamentari, autorități locale, educatori, angajaţi din sistemul de 
protecţie socială, organizaţii neguvernamentale și familie să asigurăm fiecărui copil acces la educație de calitate, 
servicii de sănătate și protecție socială. Declarația Universală a Drepturilor Omului a proclamat că "omenirea 
datorează copilului ce este mai bun din ceea ce ea poate oferi", iar liderii mondiali, în urmă cu peste 33 de ani, au 
făcut o promisiune copiilor - siguranță, educație și susținerea dreptului de a vorbi și de a fi auziți. 

Pachetul de măsuri ”Sprijin pentru România” este un pachet necesar și așteptat de foarte multe familii din 
România care se luptă din greu să le ofere copiilor un viitor mai bun. Statul trebuie să facă mai mult decât să ofere 
egalitate la nivel formal, trebuie să se asigure că toţi copiii, indiferent de mediul din care provin, au şanse egale de 
reuşită şcolară, iar acest lucru se poate face atât prin programe sociale cât şi educaţionale. Copiii sunt viitorul, dar 
viitorul depinde de educația lor. 

Deputat 
Florin Piper-Savu 

*** 
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Cum să guvernezi eficient în perioadă de criză 
 

Stimate domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi,  
La șase luni de la venirea Partidului Social Democrat la guvernare, putem spune fără echivoc că situația 

oamenilor începe să se îmbunătățească, în special datorită pechetelor de măsuri luate pentru și în folosul oamenilor. 
Nu, nu ne lăudăm cu acest lucru. Este o normalitate pentru un partid aflat la guvernare și este o necesitate 

după eșecul lamentabil al coaliției de dreapta impusă pe nedrept, fără a se ține cont de votul populației. Este o 
evaluare realistă a primelor 6 luni de guvernare, un raport onest în fața oamenilor.  

Partidul Social Democrat a intrat la guvernare să scoată țara din haosul total în care ajunsese captivă. 
Stabilizare situației, traversarea crizelor multiple suprapuse, refacerea echilibrelor economice, a încrederii și a 
bunăstării oamenilor, acestea au fost și rămân obiective esențiale ale Partidului Social Democrat.  

În doar șase luni, Partidul Social Democrat a promovat trei pachete de măsuri sociale și economice de ”Sprijin 
pentru România”. Peste 12 milioane de români beneficiază de aceste măsuri, iar sute de mii de companii de scheme 
de sprijin pentru dezvoltare.    

Și nu ne oprim aici. Partidul Social Democrat lucrează la un nou plan de măsuri menit să asigure o și mai 
mare securitate alimentară și să protejeze cetățenii față de creșterea prețurilor la alimente. Care să conducă la 
independența energetică a țării. Care să continue să sprijine masiv companiile românești.  

Vreau să menționez câteva dintre realizările Partidului Social Democrat din aceste prime șase luni de 
guvernare: 

1). pachetul social - creșterea salariului minim, a alocațiilor, pensiilor și sprijin financiar pentru pensionarii cu 
venituri mici pentru perioada de iarnă; 

2). plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale pentru populație și companii; 
3). sprijinirea companiilor românești – programe de sprijin de aproape 4 miliarde de euro; 
4). siguranța alimentară - 500 de milioane de euro pentru produse agricole cultivate în România, plus primă de 

10% pentru procesarea materiei prime în țară; 
5). creșterea salariilor în agricultură și industria alimentară: salariul minim de 3000 de lei, scutirea de impozit 

și reducerea contribuțiilor sociale pentru toate salariile din acest sector. Aceste măsuri au trei obiective principale: 
oprirea exodului forței de muncă din acest sector, consolidarea independenței alimentare a României și protejarea 
angajaților din acest sector împotriva creșterii prețurilor; 

6). investiții în infrastructura rutieră și feroviară - Deblocarea marilor proiecte de investiții; 
7). investiții masive în portul Constanța, transformat în punct naval strategic pentru comerțul european; 
8). deblocarea exploatării gazelor din Marea Neagră - Adoptarea Legii off-shore care asigură mai mulți bani și 

gaze naturale pentru România; 
9). gestionarea eficientă pandemiei - asigurarea medicamentelor, redeschiderea școlilor și a economiei; 
10). absorbția fondurilor europene - Realizarea la timp a jaloanelor PNRR aflate în sarcina miniștrilor PSD; 
11). creșterea voluntară a salariului minim. Din această lună orice companie poate crește salariul minim cu 

200 de lei, fără să plătească în plus niciun leu la stat. Este o altă măsură pentru COMPANIILE PRIVATE și 
ANGAJAȚII LOR, dintre cele susținute de Partidul Social Democrat, aferente programului ” Sprijin pentru 
România”. 

12). voucherele pentru alimente. A început emiterea cardurilor (voucherelor) de 250 de lei, sprijin pentru 
persoanele cu venituri mici. De această măsură din pachetul ”Sprijin pentru România” vor beneficia 3 milioane de 
români aflați în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie, ca de exemplu: 

- toți pensionarii cu ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; Persoanele cu  
handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;  

- familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici 
sau egale cu 600 lei;  
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- familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 
lei;  

- familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social.  
13). eliminarea discriminării de salarizare care efectiv bloca proiectele cu finanțări externe, inclusiv europene. 
Cum am spus, nu este un motiv de laudă că sprijinim românii și companiile românești. Este datoria noastră, 

este ceea ce își propune mereu Partidul Social Democrat. Este ceea ce vom face în continuare, prin măsuri bine 
gândite, pentru ca Partidul Social Democrat este un partid cu și despre români. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Dan-Cristian Popescu 
*** 

Acordul privind salariul minim European 
Domnule președinte de sedință, 
Stimați colegi, 
Potrivit Eurostat, unul din zece lucrători europeni este în risc de sărăcie. Cetățenii României au nevoie să ducă 

un trai decent. PSD a susținut mereu principiul și necesitatea introducerii salariului minim european. Mă bucur că 
eforturile Partidului Social Democrat alături de partenerii social-democrați europeni, privind salariul minim 
european, dau rezultate. Parlamentul European şi statele membre ale UE au ajuns la un acord cu privire la Directiva 
privind salariile minime adecvate propusă de Comisia Europeană. Acest acord prevede reguli obligatorii pentru cele 
21 de state europene unde există deja salarii minime. Mai mult decât atât, se urmărește creșterea transparenţei 
privind modalitatea de stabilire a salariului minim. 

Să nu uităm faptul că încă de acum doi ani, PES activists România a inițiat o petiție, susținută de peste 20.000 
de persoane, pentru un salariu minim european, depusă oficial la Parlamentul European, pe care a semnat-o, în 
numele PSD, președintele Marcel Ciolacu. 

Directiva Europeană protejează salariul minim. Munca cetățenilor români trebuie respectată.  Statele UE vor 
trebui să pună în aplicare un cadru solid pentru stabilirea şi actualizarea salariilor minime, care include criterii clare 
pentru stabilirea salariului minim, inclusiv puterea de cumpărare, luând în considerare costul vieții, nivelul, 
distribuția și rata de creștere a salariilor, precum şi productivitatea națională. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Marian-Iulian Rasaliu 
*** 

Redresarea turismului - primul semn al revenirii la normalitate în economie 
 

După doi de pandemie, avem acum certitudinea că economia naţională îşi revine. Relansarea turismului 
românesc a început în acest an. O demonstrează şi ultimele date ale Institutului Naţional de Statistică.  Acesta a 
anunţat recent că sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în perioada ianuarie-aprilie, au fost în 
creştere cu peste 33% faţă de perioada similară din 2021. 

Este prima dovadă că obiectivele asumate acum şase luni prin programul de învestire al actualului guvern sunt 
realiste şi măsurile adoptate au efectul scontat. 

Reprezint în Parlamentul României Hunedoara şi aceste veşti mă bucură mult pentru că ştiu cât de important 
este turismul pentru judeţul din care provin. 

Desigur judeţul Hunedoara deţine o listă impresionantă de obiective turistice. Diversitatea destinațiilor pe care 
le găzduiește este unică în România. Castele, cetăți istorice, situri arheologice renumite, parcuri și rezervații 
naturale, lacuri, grădini și chiar locuri mai puțin știute, unele din ele, uitate de lume. Toate la fel de interesante. 
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Dar dintre toate aş dori să mă refer aici la un singur exemplu: Geoagiu Băi. Motivul este faptul că port un 
dialog permanent şi detaliat cu autorităţile locale de aici şi cunosc foarte bine care au fost eforturile depuse pentru a 
dezvolta continuu acest obiectiv. 

Aşezarea Geoagiu-Băi, parte componentă a oraşului Geoagiu, este o cunoscută staţiune balneară situată în N-
E judeţului Hunedoara, devenită staţiune turistică de interes naţional prin Hotărârea de Guvern nr. 1122/10.10.2002. 
Alături de Băile Felix, Buziaş şi Herculane se bucură de privilegiul de a fi una dintre cele mai vechi exploatări 
balneare de pe teritoriul ţării, datând din perioada colonizării romane. 

Trei sunt atuurile principale ale staţiunii. În primul rând, cele mai cunoscute sunt apele termale ale izvoarelor 
de aici, cu rol terapeutic important în tratamentul unei serii largi de afecţiuni externe şi interne. Un al doilea element 
de referinţă pentru renumele staţiunii este nămolul terapeutic de la Geoagiu-Băi indicat pentru tratamentul 
diferitelor tipuri de afecţiuni reumatice. Cel de-al treilea atu este bioclimatul local. 

Pe lângă acestea, există aici şi alte atracţii turistice deosebite. M-aş referi la Băile Termale Romane 
(Germisara) având o vechime de circa două milenii. Şi, nu în ultimul rând, trebuie amintit Complexul turistic Băile 
Daco Romane, ce a găzduit săptămâna trecută deschiderea sezonului estival din acest an. Ca să vă faceţi o idee mai 
clară despre posibilităţile existente, trebuie evidenţiat un fapt. Şi anume, acest complex include 4 bazine dintre care 
unul olimpic, cu apă termală la o temperatură de 29 grade Celsius. Şi o capacitate de peste 7000 de locuri, în care 
turiştii beneficiază de condiţii optime de recreere. 

Staţiunea Geoagiu Băi s-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult. Iar pentru a continua să ofere turiştilor care vin 
aici condiţii la cele mai ridicate standarde s-a investit mult. A fost extinsă reţeaua de alimentare cu apă potabilă. A 
fost reabilitată baza sportivă a staţiunii. Au fost create facilităţi suplimentare pentru recreere şi agrement. 

Cu toate acestea potenţialul turistic al staţiunii încă nu a fost atins. Şi de aceea proiectele destinate dezvoltării 
staţiunii Geoagiu Băi nu s-au oprit. Vor continua acţiunile de reabilitare şi modernizare a reţelei de drumuri din 
interiorul localităţii. Va creşte eficienţa energetică a localităţii şi prin gestionarea inteligentă a energiei în sistemul 
de iluminat public local. 

Desigur contribuţia turismului la Produsul Intern Brut nu este mare. Dar dinamismul ce caracterizează această 
industrie rămâne un indicator relevant atunci când ne referim la redresarea economiei naţionale în ansamblul ei. 
Revenirea din turism este printre primele semnale ce pot indica revirimentul economic general.  

Rezultatul pozitiv pe care l-am consemnat deja reprezintă şi efectul politicilor publice adoptate de către  
guvernul actual. Acestea au ca obiectiv principal dezvoltarea industriei și activităților economice locale, în special 
prin valorificarea patrimoniului natural și cultural existent.  

Turismul este parte a acestei viziuni şi rămâne un motor economic important, ce poate sprijini substanţial 
creşterea calităţii vieţii oamenilor din comunităţile locale. Pentru că, până la urmă, este vorba despre oameni, despre 
o viaţă mai bună pentru ei şi familiile lor şi despre speranţa unui viitor mai sigur. 

 

Deputat 
Viorel Salan 

*** 
De la 1 iunie au intrat în vigoare noi măsuri pentru creșterea veniturilor românilor 

 

Stimați parlamentari, 
De la începutul acestei luni se aplică măsurile de creștere a salariilor în agricultură și în industria alimentară 

pentru stimularea acestui sector strategic al economiei naționale. Este esențial să facem tot ce putem pentru 
asigurarea securității alimentare pe termen lung. 

Vreau să subliniez că nu e vorba doar de creșterea salariului minim la 3.000 de lei în acest sector agro-
alimentar. Toate salariile din acest domeniu vor crește ca urmare a scutirii sau reducerii unor taxe și impozite 
aplicate veniturilor salariale. Măsura vizează trei obiective majore. În primul rând se urmărește oprirea exodului 
forței de muncă din acest sector. Efectele deja se simt în statele care foloseau forța de muncă ieftină din România, 
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care acum a rămas în țară să lucreze pentru că s-au mărit salariile. Al doilea obiectiv se referă la consolidarea 
independenței alimentare a României. A treia țintă a acestei măsuri de creștere a veniturilor are în vedere protejarea 
angajaților din acest sector împotriva creșterii prețurilor. 

Astfel încât toți românii să înțeleagă, vreau să prezint concret ce presupune introducerea acestui model de 
salarizare din sectorul agricol și alimentar: salariul minim brut pentru salariații din acest sector crește la 3.000 de lei, 
comparativ cu salariul minim general de 2.550 lei, toate salariile din sector sunt scutite de plata impozitului pe venit 
de 10%, toate salariile din sector sunt scutite de plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate de 10%, la 
toate salariile din sector se aplică o reducere cu 3,75 puncte procentuale a contribuției pentru asigurările sociale, la 
toate salariile din sector se aplică o reducere a contribuției asiguratorii pentru muncă de la 2,25% la 0,27%.  

Este important de știut că tot de la 1 iunie se aplică și măsura de creștere voluntară a salariului minim. Din 
această lună orice companie poate crește salariul minim cu 200 de lei, fără să plătească în plus niciun leu la stat. 
Este o altă măsură pentru IMM-uri, companii și angajații lor, dintre cele susținute de PSD, aferente programului 
„Sprijin pentru România”. Într-adevăr este o facilitate temporară, valabilă până la sfârșitul anului din care câștigă și 
companiile și angajații, însă este una necesară în această perioadă de creștere a inflației și de instabilitate economică 
generată de conflictul din Ucraina. Orice companie care majorează salariul minim de la 2.550 lei lunar, la 2.750 lei 
lunar, nu va datora nici impozit pe venit și nici contribuții sociale obligatorii. Măsura se va aplica și persoanelor nou 
angajate în intervalul 1 iunie și 31 decembrie 2022, pentru care salariul brut este de 2.750 lei. Astfel încât să nu 
apară confuzii, vreau să precizez că prevederile nu sunt aplicabile salariaților plătiți din fonduri publice, adică nu se 
aplică la bugetari ci doar angajaților din mediul privat. 

O altă veste bună, este cea referitoare la acordarea voucherelor pentru alimente. A început emiterea cardurilor 
de vouchere în valoare de 250 de lei, sprijin pentru persoanele cu venituri mici. De această măsură din pachetul 
„Sprijin pentru România” vor beneficia 3 milioane de români vulnerabili. Nimeni nu trebuie să-și facă nicio grijă 
dacă va primi cardul cu o mică întârziere. Banii nu se pierd! Contravaloarea voucherelor, 250 de lei la fiecare două 
luni, va fi încărcată pe toate cardurile, inclusiv pentru luna iunie pentru fiecare beneficiar în parte. Există resurse 
pentru acordarea acestui sprijin până în 2027. Beneficiarii voucherelor de 250 de lei sunt toți pensionarii cu ale căror 
venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, 
ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere 
ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale 
căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile care au stabilit dreptul 
la ajutorul social. Este important de reținut că banii de pe aceste carduri sociale se pot cheltui doar pe alimente și 
masă caldă. 

Așadar, se poate constata că odată cu intrarea PSD la guvernare, la câteva luni sunt luate măsuri concrete 
pentru majorarea veniturilor și susținerea cetățenilor din categoriile vulnerabile. Nimeni nu este lăsat în urmă sau 
defavorizat. În funcție de situația economică de la nivel regional, european și internațional, PSD vine permanent cu 
soluții în Coaliției și propune implementarea de noi soluții și programe pentru a proteja românii în fața creșterilor de 
prețuri generate de actuala situație de conflict din Europa. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

*** 
Unitate pentru Autostrada Unirii! 

Proiectul major al Moldovei și al moldovenilor nu trebuie să fie confiscat de gâlceava politică! 
 

Domnule președinte/Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor, 
Am urmărit cu atenție dezbaterea de la Instituția Prefectului județului Iași pe subiectul Autostrăzii Unirii- A8. 

Apreciez intervențiile tehnice efectuate în cunoștință de cauză, oferite în mod profesionist de oameni cu expertiză 
care înțeleg foarte bine subiectul și care, prin cunoștințele și experiența lor, își aduc contribuția pozitivă. 
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Ceea ce nu pot însă să apreciez este politizarea unui proiect esențial pentru dezvoltarea județului Iași și a 
întregii Moldove. Este absolut regretabil și trist că unii nu reușesc să depășească nicicum nivelul de gâlceavă 
politică și, din comoda lor poziție de eterni opozanți în care critica distructivă este singura modalitate de 
manifestare, nu înțeleg că acest proiect este prea mare și mult prea important ca să poată fi al cuiva anume. Că 
nimeni nu are căderea, capacitatea și puterea să confiște proiectul Autostrăzii Unirii! 

Cu cât suntem mai mulți, din toate taberele politice, organizațiile civice și zona administrativă locală și 
centrală, uniți în aceeași direcție cu atât este mai bine pentru toți ieșenii, moldovenii pe care îi reprezentăm și pentru 
care trebuie să ne unim eforturile, având conștiința că acest proiect nu trebuie încurcat cu o luptă meschină de 
politruci. 

Stimați colegi, Doamnelor și domnilor,  
Am crezut și voi crede mereu că, indiferent de statutul sau de poziționarea politică, responsabilitatea care ne 

revine tuturor este aceea de a gândi și acționa constructiv și obiectiv.  
Cine nu înțelege sau, mai bine zis, nu vrea să înțeleagă că toate eforturile și toată energia noastre trebuie 

utilizate în scopul avansării și realizării Autostrăzii Unirii nu poate face parte din ECHIPA care SUSȚINE în mod 
REAL A8. 

Nu contează ce sau care Guvern se află într-o perioadă limitată de timp la cârma proiectului, ci avansul pe 
care îl face. Pentru că TOATE Guvernele au obligația să lucreze la realizarea autostrăzii Ungheni- Iași- Tg. Neamț-
Tg Mureș! 

De aceea, astăzi, ca de altfel cu fiecare ocazie pe care am avut-o, vă reamintesc tuturor, politicieni din toate 
partidele și activiști civici, specialiști, că suntem în aceeași barcă și vâslim în aceeași direcție. Iar ea este una 
singură: finalizarea construcției Autostrăzii Unirii! 

Deputat 
Vasilică Toma 

*** 
Declarație politică 

Drogurile ucid! 
Festivalul Saga din București, ediția 2022, s-a transformat, din păcate, în tragicul festival al drogurilor și al 

morții din cauza consumului de droguri. Astfel de tragedii, din păcate, se întâmplă tot mai des în România, iar lupta 
antidrog se pare că a eșuat demult. 

Cumplitul fenomen al consumului de droguri a pătruns și în mediul rural și degenerează la tinerii cu vârste din 
ce in ce mai fragede. Statisticile arată că la nivel național există 1,2 milioane consumatori ocazionali sau dependenți, 
însă, în realitate, numărul acestora este mult mai mare. În capitală, 1 din 4 bucureșteni consumă stupefiante, iar 
vârsta minimă, indică statisticile, că ar fi de la 12 ani.  

Pentru a combate fenomenul consumului și traficului de droguri, pe lângă înăsprirea pedepselor, trebuie 
introdusă și componenta PREVENȚIEI. Aceasta presupune, în opinia mea, pe de o parte educarea societății, a 
părinților, bunicilor si cadrelor didactice în a cunoaște simptomatologia consumatorului ocazional sau dependent și a 
observa cu ușurinta persoana care a consumat, iar, pe de altă parte, încurajarea acestora de a anunța autoritățile 
competente. Tot în componenta prevenției ar putea intra și activități precum informarea cu privire la efectele 
consumului prin prezentarea efectiva a cazurilor reale.  

Combaterea consumului și traficului de droguri înseamnă salvarea de la moarte a generațiilor urmatoare, iar 
această luptă cu moartea tinerilor merită pe deplin efortul nostru, al întregii societăți.  

 

Deputat 
Dan Tudorache 

*** 
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Declarație politică 
  
Evenimentele de la sfârșitul săptămânii trecute, de la București, readuc în prim plan o problemă care nu a 

primit un răspuns adecvat în timp: consumul și dependența de droguri. Este o problemă care reflectă o multitudine 
de eșecuri, începând cu decizia politică, cooperarea instituțională, educația, sănătatea publică, politicile destinate 
adolescenților și tinerilor. Trebuie să recunoaștem că, într-un soi de consens național, am preferat să ne prefacem că 
este o problemă fără importanță, care nu merită prea multă atenție, că e rezultatul unei alegeri individuale, nu are 
efecte asupra societății. Acest consens ipocrit nu ne face bine, dovadă fiind cele petrecute la festivalul ”Saga” din 
București. 

Acum constatăm că prea mulți, în România, au devenit consumatori de droguri, că traficul de droguri a 
devenit o adevărată industrie, în care sunt ”angajați” inclusiv oameni din instituții pe care statul le-a creat pentru a 
preveni și a combate traficul și consumul de droguri, că drogul a pătruns adânc în școala românească, și o 
”structurează” mai vizibil decât reformele succesive din ultimele trei decenii. 

Libertatea de a alege este o scuză facilă pentru lipsa de rezultate a politicilor publice în domeniu. Avem 
instituții care sunt, practic, forme fără fond, ele nu reușesc să dialogheze măcar una cu celelalte, nu mai vorbim de 
cooperare, nu există criterii de performanță pentru analiza lor,  nu sunt încadrate cu specialiști cu pregătire specială 
în domeniu, legătura lor cu cetățenii și cu societatea, în general, este superficială, asta când nu lipsește total. 

Ne place sau nu, ne aflăm în fața unui eșec periculos al politicilor și instituțiilor în domeniul prevenirii și 
combaterii consumului de droguri. Este nevoie de o reformă radicală a domeniului, după analize serioase  asupra 
funcționării fiecărei instituții din sistem, dar și a cadrului legislativ asociat. Cea mai ușoară abordare, din punct de 
vedere politic, ar fi aceea a înăspririi pedepselor pentru traficul și pentru consumul de droguri. Ar da satisfacție de 
moment nemulțumirilor cetățenilor. Dar ar schimba ceva cu adevărat? Am încercat asta în domeniul și mai sensibil 
al circulației rutiere. A scăzut numărul morților și răniților de pe șosele, după înăsprirea pedepselor? 

Represiunea este doar o parte a soluției. Trebuie să ne adresăm în primul rând cauzelor economice și sociale 
care îi împing pe adolescenți și tineri să devină consumatori de droguri. Am tot auzit în ultima vreme ”Ce tot atâtea 
politici pentru tineri? Să pună mâna să muncească! Punct!” Total greșit! Dacă e să criticăm ceva în domeniu, este 
felul în care sunt ierarhizate aceste politici și accesibilitatea lor. Dar ele sunt parte a soluției pentru reducerea 
gravității și a impactului social al consumului de droguri. Educația este al doilea volet al soluției, domeniul fiind 
sensibil, și are nevoie de personal specializat, care să aibă impact asupra tinerilor. 

Parlamentul trebuie să-și asume partea lui de responsabilitate, și să deschidă o dezbatere pe marginea 
legislației în domeniu, pentru a o adapta realităților și sfidărilor actuale.  

 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
Creștere economică peste așteptări în primele trei luni ale anului 2022! 

 

Stimate colege, stimați colegi, 
Datele privind evoluția Produsului Intern Brut în perioada ianuarie - martie indică o creștere economică de 

peste 5% comparativ cu ultimele luni ale anului trecut și de 6,5% față de aceeași perioadă din 2021. Un avans 
economic care, fără a fi triumfaliști, putem spune că este unul peste așteptări, mai ales în condițiile în care la 
începutul lunii februarie a debutat invazia rusă în Ucraina.  

Ca întotdeauna, sunt și voci care contestă aceste cifre, care susțin că aceasta nu este o creștere reală și nici 
importantă pentru economia națională (ca o paranteză, sunt aceleași voci care au condus România pe marginea 
prăpastiei și pe români în pragul disperării). Însă, această creștere este un fapt confirmat atât de către Eurostat, cât și 
de nenumărate bănci care își modifică favorabil estimările referitoare la economia țării noastre. Din acest motiv pot 
spune că datele pe care ni le-a furnizat Institutul Național de Statistică (INS) reprezintă un semnal pozitiv, care oferă 
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încredere în economia României. Bineînțeles că asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe o ureche, dar nici nu 
înseamnă că nu ne putem bucura pentru o reușită, fie ea și de etapă.     

Stimați membri ai Camerei Deputaților,      
PSD este, în continuare, extrem de preocupat să refacă echilibrele economice distruse de aceia care acum 

chibițează și va acționa în așa fel încât Guvernul să ia, în perioada care urmează, măsuri pentru ca aceste cifre 
pozitive să se reflecte și în buzunarul cetățenilor. Nu există nicio îndoială, însă, că această creștere economică ne 
oferă o bază solidă pentru a putea combate efectele inflației și, în cele din urmă, pentru a crește nivelul de trai al 
românilor. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 

 
 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Horia-Miron Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorului 

Controale la furnizorii de date mobile și servicii de telefonie 
Domnule președinte,  
ANCOM a lansat, în octombrie 2019, un portal privind acoperirea și nivelul de semnal mobil pe întreg 

teritoriul țării, în urma măsurătorilor efectuate de Autoritate în cadrul unei campanii de monitorizare. Aplicația le 
permite utilizatorilor să afle gradul de acoperire cu semnal 2G, 3G sau 4G pentru toți operatorii activi pe piaţa din 
România. Însă, în ciuda acestei hărți interactive, mai multe zone atât de deal, cât și de munte din județul Arad se 
confruntă cu o serie de probleme ridicate de slaba calitate a semnalului pentru serviciile de voce și date, plus că încă 
mai există unele perimetre care nu beneficiază de acoperire GSM.   

Luând în considerare faptul că, potrivit Hotărârii 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituția pe care o 
conduceți desfășoară activități de supraveghere a pieței produselor și serviciilor destinate consumatorilor, dar și 
inspecția, constatarea și sancționarea prin contravenții, vă rog să-mi comunicați câte reclamații privind problemele 
de semnal pentru serviciile de date sau voce a primit ANPC în ultimii doi ani și ce măsuri s-au dispus pentru 
eliminarea definitivă a acestor neajunsuri.   

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,              Adrian Alda 

*** 
 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația stocurilor de vaccinuri COVID-19 
 

Pe data de 23 martie 2022, Ministerul Sănătății a dat publicității o Notă de informare privind vaccinurile 
împotriva COVID-19, achiziționate de România în perioada 2020-2022.  

În acest sens, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Cum au evoluat livrările, plățile, revânzarea și donarea dozelor de vaccin COVID-19 după data de 23 

martie, când a fost publicată Nota menționată mai sus?  
2. Câte doze de vaccin COVID-19 au fost distruse/scoase din uz ca urmare a expirării termenului de 

valabilitate? Care este valoarea totală a acestora?  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2022  
Săptămâna 6 – 10 iunie 2022  

 

 

63 
 

3. Care este numărul total de doze donate și care este valoarea totală sumelor plătite de România pentru 
achiziția acestora?  

4. La ce prețuri au fost revândute vaccinurile achiziționate de România? Sau, dacă acestea au un caracter 
confidențial, care este diferența dintre sumele totale plătite de România pentru achiziția dozelor de vaccin revândute 
și suma obținută în urma revânzării lor?  

5. Care sunt demersurile întreprinse de dumneavoastră în calitate de ministru pentru a recupera o parte de 
prejudiciul produs prin achizițiile supradimensionate aprobate de predecesorii dumneavoastră?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,         Deputat 

Mirela-Elena Adomnicăi 
*** 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Pentru a putea lua în considerare închiderea capacităților de producție  
pe bază de cărbune, întâi trebuie să creștem producția de energie verde 

 

Stimate domnule ministru,  
În data de 1 iunie a apărut în spațiul public faptul că Ministerul Energiei a elaborat un plan prin care România 

va elimina cărbunele din sistemul energetic național până în anul 2030.  
În prezent, cărbunele reprezintă o sursă importantă de producere a energiei electrice în România, acoperind în 

medie între 17,35%, în anul 2020 și 19,66%, la nivelul datei de 31 martie 2022, din producţia totală de energie 
electrică la nivel naţional, potrivit datelor privind „Starea sistemului energetic naţional în timp real”, postate pe site-
ul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. - CNTEE Transelectrica S.A.  

Domnule ministru, alături de colegii mei din PSD susținem politica comunitară privind schimbările climatice, 
însă nu putem fi de acord cu pierderea locurilor de muncă și nici cu creșterea facturilor la energie a românilor. Din 
acest motiv, personal nu pot fi de acord cu termenele extrem de rapide pentru închiderea capacităților de producție 
energetică pe bază de cărbune, în condițiile în care chiar Comisia Europeană a spus ca putem modifica PNRR.   

Având în vedere aceste aspecte și asigurându-vă de întreaga mea considerație, aș dori să îmi transmiteți, în 
contextul în care este propusă închiderea unor capacități de producție energetică pe bază de cărbune, ce investiții 
sunt avute în vedere de către Ministerul Energiei pentru dezvoltarea unor alte capacități pe bază de energie curată și 
care este strategia cu privire la persoanele angajate în cadrul acestor complexe energetice.  

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Măsuri necesare încurajării lecturii în rândul tinerilor 
Domnule ministru,  
Un studiu realizat în SUA arată că tinerii acordă, începând din 2019 și până în prezent, din ce în ce mai multă 

importanță rețelelor de socializare în detrimentul lecturii cărților. Conform acestei cercetări, în intervalul cuprins 
între 2019-2021, elevii de 8-12 ani au folosit cu o oră în plus rețelele de socializare, respectiv de la 4h și 36 de 
minute/zi, la 5h și 33 de minute/zi. Același aspect îngrijorător se remarcă și la tinerii cu vârste cuprinse între 13-18 
ani care au ajuns să dedice rețelelor de socializare 8h și 39 de minute zilnic. În schimb, tinerii petrec doar 
aproximativ 34 de minute pe zi citind cărți, reviste sau articole online.      
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Ținând cont de rezultatele acestui studiu, vă rog să-mi precizați ce proiecte derulați pentru creșterea motivației 
elevilor pentru lectură, dar și cum considerați că ar trebui să procedeze cadrele didactice pentru reorientarea atenției 
tinerilor către cunoașterea oferită de cărțile fizice sau online.   

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu stimă,                  Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Verificări privind respectarea/nerespectarea regulilor de circulație  
de către convoaiele militare care se deplasează pe drumurile publice 

Domnule ministru,  
În ultimii doi ani, s-au înmulțit accidentele provocate, pe drumurile publice, de către diverse convoaie militare 

românești sau străine. Fie că a fost implicat un grup de vehicule militare americane, anul trecut, pe 21 aprilie, într-un 
accident rutier pe Autostrada Soarelui, fie că a fost vorba de un eveniment fortuit, similar, de anul acesta, din 
februarie, de pe Valea Oltului, aceste întâmplări nefericite provocate de soldați ar putea fi reduse numeric prin 
sporirea controalelor intempestive și asupra conducătorilor auto militari, dar și printr-o supraveghere mai atentă a 
modului în care sunt sau nu respectate regulile Condului Rutier.   

Țin să vă aduc la cunoștință că, la rândul meu, am fost una dintre victimele unui accident rutier în lanț, 
desfășurat în data de 7.06.2022, în jurul orei 11.50, la kilometrul 20 al A2, pe sensul de mers dinspre Constanța spre 
București, în care au fost implicate două camioane ale armatei, mașina de poliție a armatei, antemergătoarea lor, o 
autoutilitară civilă, mașina personală cu care mă deplasam, precum și încă două autoturisme civile, aflate în spatele 
meu.   

Mașina de poliție, antemergătoare a celor două autovehicule ale armatei, înmatriculată cu numărul A3504, a 
blocat prima bandă a autostrăzii ca să poată facilita accesul, dintro parcare de pe marginea drumului direct pe 
această bandă, pentru camioane. Singura modalitate de semnalizare a respectivei manevre a fost făcută direct de pe 
geamul mașinii de poliție militară, staționată în acel moment pe banda I, prin mișcări perpendiculare ale bastonului 
reflectorizant, fapt care l-a debusolat, de la distanță, pe șoferul autoutilitarei, care se deplasa în fața mea, acesta 
frânând din scurt pe banda a II a.  

Respectând distanța legală, am reușit să frânez brusc și să evit impactul cu autoutilitara. M-am ales doar cu 
lovitura resimțită în urma contactului brutal cu tetierele de protecție, cu o sperietură, dar și cu o avarie serioasă a 
mașinii. Din păcate, doi dintre participanții la trafic, aflați în urma mea, nu au reușit să frâneze la timp, lovindu-mi 
automobilul din spate. Ambele mașini, care se deplasau în spatele meu, au fost avariate în proporție de aproape 
100% și în urma ciocnirii dintre ele. Dar, din fericire, conducătorii auto ai acestora nu au avut nevoie de îngrijiri 
medicale. Deși au văzut accidentul pe care l-au provocat printr-o astfel de manevră incertă de la distanță și care a 
prejudiciat siguranța celorlalți participanți la trafic, ocupanții mașinii de poliție militară și-au văzut nestingheriți de 
parcursul lor. Mai concret, nu au oprit să verifice dacă noi, ceilalți patru conducători auto, afectați de manevra lor, 
care putea deveni mortală pentru noi, avem nevoie de ajutor și nici nu au apelat 112 ca să anunțe accidentul.  

Având în vedere că nu ne aflăm în fața niciunui pericol militar iminent și că orice operațiune militară sau 
exercițiu desfășurat de soldați nu presupune nicio urgență, iar pe de altă parte acest tip de accidente continuă să 
crească atât ca număr, cât și ca gravitate, vă rog să dispuneți, cu celeritate, controalele și măsurile pe care le 
considerați necesare pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, iar cei care se fac vinovați de producerea lor să 
suporte consecințele prevăzute de legislația în domeniu.    

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,         Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 
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Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Consumul de droguri 
Stimate domnule ministru,  
În ultimele zile, la un eveniment internațional de muzică desfășurat pe Arena Națională din București, două 

persoane au decedat ca urmare a consumului de droguri de mare risc. Din nefericire, evenimentele neplăcute de la 
festivalul respectiv nu au fost singulare. În ultimii ani, în România au mai fost relatate astfel de situații care au dus 
fie la decesul unor persoane, fie la spitalizarea în unitățile medicale.  

Pornind de la aceste cazuri vă rog să-mi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Câte persoane au avut de suferit de pe urma consumului de droguri la evenimente publice (jocuri sportive, 

concerte de muzică, etc) în ultimii 5 ani. Vă rog să-mi răspundeți defalcat pe fiecare an în parte pentru decese și 
spitalizări și locurile unde s-au produs aceste incidente.  

2. Câte persoane au fost amendate/arestate/ trimise în judecată pentru distribuirea drogurilor la aceste 
evenimente. De asemenea, vă rog să-mi răspundeți defalcat pe fiecare din ultimii 5 ani.  

3. Câte campanii au derulat organele M.A.I. și echipele Anti Drog în ultimii 5 ani pentru conștientizarea 
consumului de droguri?  

4. Ce cantitate de droguri a fost consumată în ultimii 5 ani de la aceste evenimente publice?      
5. Ce cantitate de droguri a fost confiscată în ultimii 5 ani de la aceste evenimente publice?   
Cu stimă!      

Deputat 
Marius-Eugen Ostaficiuc 

*** 
 

Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Avertizarea cetățenilor din județul Suceava în cazul unor zboruri civile sau militare 
 

Domnule ministru,    
Săptămânile trecute a fost organizat deasupra municipiului Suceava un zbor de promovare a carierei militare 

în cadrul Forțelor Aeriene Române. Deși evenimentul a avut un impact pozitiv, mulți locuitori ai municipiului s-au 
speriat și au confundat acest zbor cu un exercițiu militar real care amintea de războiul din țara vecină.   

Cetățenii au devenit foarte speriați și nervoși după acest eveniment, pentru că războiul din Ucraina a pus o 
presiune foarte mare asupra lor, atât din punct de vedere social cât și psihologic. Chiar la începutul operațiunilor 
militare din țara vecină, mulți suceveni m-au sunat să îmi spună că se tem de extinderea operațiunilor militare și la 
noi, dar și de faptul că deasupra județului Suceava se efectuau numeroase zboruri militare. Deși, pentru moment am 
reușit să calmăm spiritele, oamenii au rămas în continuare temători la posibilitatea unui atac venit pe cale aeriană.   

De asemenea, extinderea războiului în partea de sud-est a Ucrainei, către Republica Moldova și România, 
pune din nou presiune pe suceveni, pentru că o mare parte dintre aceștia au rude stabilite în Republica Moldova și 
zona de sud a Ucrainei. Astfel, tensiunile sociale la nivelul populației sunt în continuare destul de mari, având în 
vedere că în acest caz vorbim de legături de familie.   

Din acest motiv, cred că ar fi important ca în perioada următoare să găsim o soluție prin intermediul căreia să 
putem informa, din timp populația, prin intermediul mijloacelor mass-media locale și naționale sau chiar a 
sistemului RO-Alert, de realizare a unor exerciții militare aviatice sau de un survol al unui avion civil în zonă. Nu ne 
dorim să creștem tensiunea la nivelul municipiului și a județului Suceava, mai ales în această perioadă, când foarte 
multe familii de ucrainieni încep să se întoarcă acasă, în ciuda continuării războiului în partea de est și de sud a 
Ucrainei.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru avertizarea 
populației din județul Suceava în cazul unui exercițiu militar sau a unui zbor civil, în perioada care urmează?  
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Solicit răspuns scris.   
Vă mulţumesc!                 Deputat 
Cu deosebită consideraţie,       Vlad Popescu-Piedone 

*** 
 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Ce investiții sunt programate pentru dezvoltarea sistemului național de irigații? 
 

Stimate domnule ministru,  
Agricultura este un domeniu fundamental pentru redresarea economiei României.   
În contextul agresiunilor din vecinătatea noastră, asigurarea securității alimentare pentru populația României, 

din producție agricolă autohtonă, este o prioritate strategică.   
Însă, seceta și funcționalitatea sistemului de irigații sunt factori care generează o umbrelă de risc asupra 

necesarului producției agricole.    
Potrivit Institutului Național de Meteorologie, pe teritoriul României se manifestă un factor climatic care 

afectează producția agricolă, respectiv, seceta pedologică, dublată de cea atmosferică, Moldova și Câmpia 
Bărăganului fiind cele mai afectate teritorii. Prognozele meteorologice produc îngrijorări în rânduri fermierilor care 
se tem ca anul 2022 să nu fie la fel de secetos precum anul 2020.   

În privința sistemului de irigații, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare poate asigura irigarea a 
1.289.381 de hectare din cele 3 milioane de hectare pe care sistemul integral de irigații le-ar putea deservi dacă ar 
funcționa la capacitate maximă.   

Cum sustenabilitatea producției agricole este condiționată de existența apei, domnule ministru, vă rog să 
prezentați strategia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a dezvolta rețeaua națională de irigații. 
Totodată, vă adresez o serie de întrebări punctuale:  

1. Ce investiții sunt programate pentru dezvoltarea sistemul național de irigații?  
2. Ministerul Agriculturii are în plan dezvoltarea sistemelor de acumulare a apei provenite din surse naturale?  
3. Tehnologiile de cultivare care conservă apa în sol și sporesc creșterea randamentului de utilizare a apei sunt 

o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării?  
4. Care sunt soluțiile pentru decolmatarea acumulărilor de apă existente în care depunerile au redus volumul și 

calitatea apei?  
5. Poate subvenționa Guvernul României necesarul de energie să asigure funcționalitatea unui sistem de 

irigații mai dezvoltat?   
6. Este România capabilă să facă față unei noi secete?  
7. Potrivit estimărilor oficiale, România poate asigura producția proprie pentru necesarul pieței interne? 
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  
Cu aleasă considerație,               Deputat 

Ana-Loredana Predescu 
*** 

Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Soluții pentru continuarea creșterii vaccinării voluntare anti HPV pentru prevenirea cancerului de col uterin 
 

Stimate domnule ministru,  
Cu toate că România înregistrează cea mai mare incidență și cea mai mare rată a mortalității prin cancerul de 

col uterin, fiind de 2,5 ori mai mare la noi în țară decât media Uniunii Europene, iar rata mortalității de peste 4 ori 
mai mare, datele studiului realizat de IPSOS, la solicitarea companiei MSD, în perioada martie-aprilie 2022, derulat 
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în 8 state europene, arată că 77% dintre părinții din România au auzit de HPV, iar 73% dintre ei știu că vaccinarea 
anti-HPV ajută la prevenirea anumitor tipuri de cancer.  

Așadar, aceste date confirmă că datorită campaniilor derulate de Ministerul Sănătății există în prezent un nivel 
foarte ridicat de conștientizare al părinților români cu privire la HPV, comparativ cu media înregistrată în rândul 
statelor participante la studiu: 73% dintre părinții din mai multe state europene au auzit de HPV și doar 58% din 
totalul respondenților au cunoștințe legate de prevenirea anumitor tipuri de cancer prin vaccinare.  

În urma prezentării acestor aspecte vă rog să-mi comunicați ce strategie și măsuri veți adopta în continuare 
pentru a determina părinții și familiile să fie dispuși să-și vaccineze copiii pentru ca procentul de 55% dintre cei care 
declară că și-au vaccinat deja copiii să ajungă și chiar să depășească rata de 73% a celor care sunt conștienți că 
vaccinarea anti-HPV ajută la prevenirea anumitor tipuri de cancer.  

Așa cum știți, în Europa, apar anual 80.000 de cazuri de cancer generate de infecția cu HPV, dar având în 
vedere faptul că 83% dintre cei din România știu că virusul HPV poate cauza cancer și numai 7% dintre ei neagă 
legătura cauzală dintre acest virus și cancer, așa cum arată studiul IPSOS este important să reușiți să creșteți 
proporțional și rata celor care acționează și își vaccinează copiii.  

Vreau să știți că apreciez toată activitatea dumneavoastră profesională, cât și toate măsurile pe care le-ați 
implementat la nivelul ministerului Sănătății și cred că veți identifica cele mai bune soluții pentru a crește rata de 
vaccinare împotriva infecțiilor cu HPV, care de altfel este inclusă în Programul  

Național de Vaccinare, fiind gratuită pentru fetele din grupa de vârstă 11-18 ani și se realizează la solicitarea 
părinților.   

Solicit răspuns oral și în scris, în termenul legal de 15 zile.  
Cu stimă,   

Deputat 
Dan-Constantin Șlincu 

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

 

Consecințe ale absenței intervenției de reglementare 
Stimate domnule ministru,  
Conducerea unui vehicul fara permis de conducere face parte din categoria infracțiunilor care au ca obiect 

juridic siguranța circulației pe drumurile publice. Conducerea fără permis este reglementată de art. 335 din Codul 
penal, care, la alin.1, o definește astfel:  

“Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă 
permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.”  

Practic, este vorba despre o infracțiune care nu este prevăzută cu pedeapsa alternativă a amenzii, așa cum este 
cazul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, motiv pentru care putem 
susține că legiuitorul a dorit sancționarea mai dură a acestei infracțiuni.  

Infracțiunea de conducere fara permis de conducere este o infracțiune de pericol și nu una de rezultat, astfel 
încât nu contează dacă, în urma conducerii ilegale, s-a produs un rezultat sau nu. Persoana în cauză va răspunde 
penal indiferent.  

Motivul pentru care fapte este sancționată penal este dat de faptul că se aduce atingere siguranței traficului pe 
drumurile publice, persoana care comite această infracțiune neavând pregătirea teoretică necesară și suficientă 
experiență pentru a putea conduce în condiții de siguranță.  

Cu toate că limitele de pedeapsă în caz de conducere fără permis nu sunt mici, între 1 și 5 ani, în situația în 
care persoana care a condus fără permis este la prima abatere, cu alte cuvinte dacă nu a mai fost condamnată 
anterior pentru vreo infracțiune, sancțiunile aplicabile sunt, în general, orientate spre pedeapsa închisorii, cu 
suspendare, sau, în unele cazuri, chiar cu amânarea pedepsei.  
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Textul legal care reglementează infracțiunea face referire și la varianta asimilată, situație în care făptuitorul 
deține permis de conducere, însă nu adaptat categoriei de autovehicul pe care îl conduce.  

Astfel, potrivit art. 335 alin. 2 Cod Penal “Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea 
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este 
necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras 
sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce 
autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”  

În acest context, prin Decizia CCR 224/2017, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate, constatându-se că 
soluția legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal, care nu incriminează fapta de conducere pe 
drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere, este neconstituțională.  

În concluzie, dispozitiile invocate mai sus, care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a 
unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele 
juridice incepând cu data de 24 iulie 2017, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor 
atacate.  

Ca atare, din 2017, nu mai este incriminată conducerea fără permis!  
În acest sens, vă rog să îmi comunicați care sunt motivele pentru care nu s-a inițiat modificarea legislației, 

care este numărul de fapte de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de 
conducere și câte dintre ele s-au soldat cu victime, câte accidente rutiere în care au fost implicate tractoare soldate 
cu 16 persoane decedate, 70 persoane rănite grav şi 137 persoane rănite uşor. ( sau sunt deja în procedura instanțelor 
judecătorești),  și care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați pentru a pune in albia constitutionala 
prevederile mentionate.   

Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!         Deputat 
Cu deosebita considerație,                    Vasilică Toma 

*** 
 
Adresată doamnei Adina Vălean, Comisarul European pentru Transporturi   

 

A8 este în continuare în rețeaua TEN-T CORE? 
 

Stimata doamna Comisar European,  
Comisia Europeană a prezentat forma revizuită a masterplanului european pentru transporturi (TEN-T), care 

va forma o rețea de căi ferate, căi navigabile, porturi, aeroporturi şi autostrăzi grupate în nouă coridoare care 
traversează continentul. Conform acestuia, România va face parte din două astfel de coridoare iar rețeaua va trebui 
să fie operațională până în 2050.  

În privința țării noastre, România va face parte din două dintre cele nouă coridoare transeuropene.  
Avand in vedere aceasta harta cu coridoarele europene de transport, va rog sa imi transmiteti daca A8 este in 

continuare in rețeaua TEN-T CORE si daca aceasta harta influentează in vreun mod prioritizarea si finantarea A8.  
Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc!        Deputat 

Vasilică Toma 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Guvernul condus de PNL va fi un sprijin permanent pentru românii aflați în nevoie și pentru mediul privat 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Perioada pe care o traversăm a testat, până la limită, reziliența societății românești. Impactul pandemiei, 

războiul și sancțiunile din ultima vreme au avut și au reverberații în toate straturile sociale din România, însă 
afectează în special pe cei mai vulnerabili. De aceea este nevoie de acțiune concretă din partea executivului pentru a 
atenua aceste efecte. Reasigur românii că Guvernul României condus de Nicolae Ciucă este preocupat în mod real 
de aplicarea cât mai rapidă a tuturor măsurilor de sprijin atât pentru companii, cât și pentru românii afectați de 
crizele multiple suprapuse. Până în acest moment, executivul condus de președintele PNL, prim-ministrul Nicolae 
Ciucă, aplică rapid măsurile din cel de-al doilea pachet "Sprijin pentru România". Săptămâna trecută a fost aprobat 
ajutorul de 700 de lei, care se va acorda în luna iulie, pentru pensionarii cu venituri lunare mai mici sau egale cu 
2.000 lei. Cei 700 lei aprobați astăzi vin la scurt timp după acordarea voucherelor sociale în valoare de 3,1 miliarde 
de lei oferite prin programul guvernamental "Sprijin pentru România", emise începând cu 1 iunie. Acest ajutor, al 
doilea după cel acordat în ianuarie pensionarilor cu venituri lunare de până la 1.600 de lei, va avea aproximativ 3,3 
milioane de beneficiari. Prin adoptarea acestor măsuri, ne dorim să venim în ajutorul cât mai multor români, în 
special în ajutorul celor care se regăsesc expuși la vicisitudinile fenomenelor economice și politice pe care le trăim 
astăzi.  

Pe lângă aceste ajutoare financiare, un segment foarte important care preocupă conducerea Partidului Național 
Liberal este sistemul de sănătate. O veste foarte bună pentru români, privind dezvoltarea capacității de a accesa 
servicii medicale la standarde înalte, este operaționalizarea unei agenții specializată în gestionarea investițiilor din 
domeniul sănătății. Se pun, astfel, în funcțiune mecanismele prin care putem accesa mai ușor fondurile din PNRR 
pentru investiții și reforme în sistemul medical, în total fiind vorba de 2,5 miliarde de euro. Această agenție va avea 
o importanță crucială, pentru că de eficacitatea sa va depinde arhitectura întregului sistem de sănătate. Faptul că un 
organism specializat se va ocupa propriu-zis de gestionarea investițiilor va însemna identificarea clară a nevoilor și 
implementarea soluțiilor cu celeritate. Măsurile în sprijinul românilor vor continua până când situația în care ne 
regăsim se va remedia. Am încredere în capacitatea guvernului condus de domnul Nicolae Ciucă de a gestiona 
competent și eficient toate problemele cu care ne confruntăm la momentul actual. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Iulian Huțucă 
*** 

Cota unică este singura opțiune pentru un liberal! 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Se pare că în atenția opiniei publice și a dezbaterilor din agoră revine, oarecum ciclic, subiectul impozitării. 

Ce să fie? Cotă unică sau impozit progesiv? Pentru noi, liberalii, răspunsul a fost întotdeauna unul singur și va 
rămâne așa: cea mai justă așezare a sarcinilor fiscale prin sistemul legal de impuneri este cota unică. Acest sistem de 
impozitare garantează cele mai elementare principii ale economiei de piață, egalitatea tuturor în fața statului și 
oferirea oportunității fiecăruia de a profita de pe urma talentului, muncii și ingeniozității sale. Nimeni nu trebuie să 
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fie pedepsit pentru că posedă o cantitate mai mare din una sau mai multe elemente expuse anterior. Atât Președintele 
României, domnul Klaus Iohannis, cât și prim-ministrul României, domnul Nicolae Ciucă, au dat asigurări ferme 
mediului de afaceri și tuturor românilor în privința menținerii structurii actualului sistem fiscal. Nu există o decizie 
politică pe creşterea impozitului sau a taxării şi Guvernul s-a angajat să nu crească impozitarea, ceea ce aşa va 
rămâne. Șeful statului a mai subliniat că românii nu trebuie să trăiască cu teama că mâine se schimbă sistemul de 
impozitare şi vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Companiile au nevoie de predictibilitate, nu de 
repetate momente de inflexiune generate de clasa politică. Trecerea de la cota unică la impozitul progresiv ar 
însemna un haos birocratic și instituțional, care s-ar adăuga contextului inflaționist în care ne regăsim. Sistemul 
privat este cel care susține economia țării noastre. O supra-taxare ar genera, în cel mai bun caz, confuzie și 
incertitudine, și, în cel mai probabil caz, dezechilibre macroeconomice ce ar afecta întreaga societate românească. 
Trebuie să înțelegem că măsurile economice luate până la acest moment, constând în sprijinirea investiţiilor, au 
contribuit la echilibrul economic şi chiar la o creştere economică substanţială, printre cele mai mari din Uniunea 
Europeană.  

Cota unică de 10% înseamnă că impozitul va crește progresiv cu venitul. Este o progresivitate liniară. În 
schimb, când vorbim de cota progresivă, progresivitatea liniară a cotei unice este înlocuită de una exponențială. 
Renunțarea la cota unică ridică mai multe probleme: Cine stabilește ce va intra sub incidența impozitării progresive? 
Cum determinăm cine e bogat și cine nu e? Unde tragem linia între un venit mediu și unul mare? Acestor întrebări li 
se va răspunde, evident, printr-o decizie arbitrară. Ca liberal voi susține întotdeauna cota unică, pentru că este un 
sistem just, egal pentru toată lumea, ferit de decizia politică arbitrară, este simplu – nu blochează instituțiile cu 
atribuții în colectare și oferă predictibilitate, atât companiilor, cât și statului român. Liberalismul a însemnat 
întotdeauna progres economic, iar principiile sale sunt singurele pe care trebuie să le urmăm! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Ervin Molnar 
*** 

Consumul de droguri în rândul tinerilor a crescut alarmant! 
Stimaţi colegi, 
Vă voi vorbi astăzi despre un subiect îngrijorător: consumul de droguri în rândul tinerilor!  
Ultimele date statistice relevă faptul că țara noastră numără 1,2 milioane de consumatori ocazionali sau 

dependenți la nivel național, însă în realitate numărul acestora este mult mai mare. Peste 16% dintre tineri au 
consumat măcar o dată droguri sau consumă ocazional. În Capitală, unul din patru bucureşteni între 12 şi 65 de ani a 
încercat măcar o dată stupefiante. 

Săptămâna trecută mai mulți tineri care au participat la Festivalul Saga din București au fost aduși în stare 
gravă la spitale din Capitală, după ce au consumat droguri. Mai mult, doi tineri ar fi murit în urma unor supradoze. 
În cele trei zile de Saga Festival, care a avut loc pe Arena Națională din București, jandarmii și polițiștii de la Crimă 
Organizată au constatat 129 de infracțiuni, dintre care 119 au fost referitoare la trafic și consum ilicit de droguri. 

Ne confruntăm deci cu o situație alarmantă. Proiectele făcute în teritoriu, împărțirea de pliante, evenimentele 
din școli în timpul cărora elevii află despre pericolul pe care îl presupune consumul de droguri, se dovedesc 
insuficiente. În loc să scadă, consumul de droguri în România crește vertiginos, iar vârsta consumatorilor este de la 
an la an tot mai fragedă.  

Suntem singura țară din Europa care nu are, în regim public, nici un spital de dezintoxicare. Consumatorii de 
droguri, la fel ca și alcoolicii, sunt, în cel mai fericit caz, duși în secții de psihiatrie în care nu primesc cel mai util 
ajutor, deoarece nu avem personal medical specializat strict pe consumul de stupefiante. 

Pe lângă un spital de dezintoxicare avem nevoie de eforturi conjugate din partea tuturor: părinți, școală, 
Biserică, autorități locale, ONG-uri, instituții abilitate care să lupte cu toate forțele împotriva acestui flagel. Și e 
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nevoie de legislație care să sprijine toate aceste eforturi, așa cum este proiectul colegilor mei liberali care presupune 
mărirea pedepselor pentru trafic și consum de stupefiante. 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Rodica-Luminița Barcari 

*** 
Modernizarea Portului Constanța este un obiectiv strategic al statului român 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După terminarea lucrărilor Congresului de la Berlin din 1878, relatările ne înfățișează un Mihail Kogălniceanu 

zdrobit. Chiar dacă România își căpătase locul său între națiunile suverane ale lumii și dobândise un teritoriu ce îi 
aparținuse pe vremuri marelui voievod Mircea, pierderea sudului Basarabiei a avut un impact puternic asupra 
întregii noastre elite politice, iar Mihail Kogălniceanu (participant la lucrările Congresului) a fost printre cei mai 
afectați. Însă, continuă povestea, după ce a efectuat o vizită în Dobrogea și a remarcat imediat potențialul acestui 
loc, Mihail Kogălniceanu a început să privească în altă cheie consecințele păcii bismarckiene, văzând mai multe 
fațete pozitive decât negative: avem un stat independent și ieșire la mare. Din momentul acela și până în prezent, 
Portul Constanța a reprezentat un punct central în strategia de îndeplinire a intereselor naționale ale statului român.  

Portul Constanța oferă României oportunitatea de a fi un actor regional important, competitiv atât din punct de 
vedere economic, cât și militar. De la declanșarea războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, Portul Constanța a 
reprezentat un debușeu vital pentru economia ucraineană, care își vede traficul maritim blocat acum. În acest 
moment, România trebuie să asigure tranzitul pentru 150.000 de tone de marfă, esențiale pentru supraviețuirea greu-
încercatului stat ucrainean, dar extrem de importante și pentru țările care depind de exporturile ucrainene. Când 
oamenii sunt în pericol și în nevoie de ajutor, poporul român a demonstrat că este mereu dispus să întindă o mână și 
să își ofere sprijinul. Aceste evenimente au eliminat orice îndoială în ceea ce privește nevoia creșterii capacității 
portului, precum și modernizarea acestuia. În acest moment, conform Programului Investițional pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2023, Portul Constanța va beneficia de modernizarea a 180 de km 
de infrastructură feroviară. În ceea ce privește transportul naval, în 2022, Portul Constanța beneficiază de finanțare 
pentru proiecte privind modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și 
bazinelor și a siguranței navigației (lucrări finalizate în 2021, finanțare 1,12 miliarde de lei, finanțate prin POIM 
2014-2020); implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adânci mari (dana 80); modernizarea infrastructurii 
de distribuție a energiei electrice. În acest moment se află în faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici încă 
două proiecte privind creșterea capacității Portului Constanța. 

Toate aceste investiții vor reprezenta un câștig pentru statul român și județul Constanța. România are o „mină 
de aur” la îndemână reprezentată de Portul Constanța. Singurul lucru de care avem nevoie este o viziune pe termen 
mediu și lung, care să urmărească interesele țării noastre cu acribie și inteligență. Dacă știm să profităm de 
oportunitățile pe care ni le oferă istoria, România va putea deveni, pas cu pas, o țară în care vei vrea să rămâi sau să 
te întorci, în niciun caz una din care vei vrea să pleci. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Marian Crușoveanu 

*** 
 

Susțin obiectivele dezvoltări durabile în România 
Stimați colegi, 
Atât reprezentanții instituțiilor statului, cât și Guvernul trebuie să aibă în vedere implementarea eficientă a 

obiectivelor privind dezvoltarea durabilă în România. Astfel că trebuie să avem în vedere, în perioada 2021-2027, 
mai multe direcții de acțiune și anume, dezvoltarea infrastructurii de transport, gestiunea deșeurilor, energii 
regenerabile, reindustrializarea prin aderarea la conceptul Industrii 4.0, încurajarea cercetării și inovării, asigurarea 
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securităţii alimentare și promovarea unei agriculturi durabile. Țara noastră are premise favorabile pentru 
îndeplinirea tuturor indicatorilor.  

De asemenea, avem nevoie de asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă 
și garantarea unei educaţii de calitate, respectiv promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. 
Aceste două domenii ar trebui să fie prioritare și realizate proiecte de țară, deoarece doar prin educație și sănătate o 
țară se poate dezvolta continuu. Creșterea nivelului de trai ține de o bună educație a comunității.  

Totodată, realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor, asigurarea disponibilităţii 
managementului durabil al apei pentru toţi, respectiv energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi 
modern sunt planuri de viitor care se pot realiza prin educație și investiții. Avem fonduri europene la dispoziție 
pentru a duce la bun sfârșit obiectivele dezvoltării durabile. 

Este imperios să promovăm creşteri economice reale, deschise tuturor, durabile, a ocupării depline și  
productive a forţei de muncă, a unei munci decente pentru toţi. Am promis primarilor noștri și cetățenilor că vom 
dezvolta comunitățile, că vom stopa migrația și depopularea.  

Trebuie să ne  ținem de cuvânt!  
România, ca parte a Uniunii Europene și membră ONU, trebuie să contribuie cu soluții și resurse la 

implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri). Știm că avem nevoie de asigurarea unor tipare de 
consum şi producţie durabile, de luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului 
lor, de conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă și 
de protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 
combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Ne-am 
asumat și vom implementa măsuri care să aibă ca efect aceste lucruri! 

Ne vom axa pe promovarea unor societăți pașnice,  a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii 
eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile, respectiv pe consolidarea mijloacelor de implementare și 
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

Întreaga lume traversează o perioadă dificilă, marcată de pandemie, conflicte militare, criză energetică și 
alimentară, dar nu trebuie să pierdem din vedere obiectivele de dezvoltare durabilă, aspectele de mediu și cele 
climaterice, cu efecte majore asupra oamenilor și a planetei. 

Deputat 
Sorin Năcuță 

*** 
Starea spațiului Schengen în anul 2022 

 

Spațiul Schengen le permite cetățenilor europeni să locuiască, să lucreze și să călătorească în altă țară 
europeană fără a fi supuși controalelor la frontierele interne. Aproape 1,7 milioane de persoane locuiesc într-o țară 
Schengen în timp ce lucrează în alta și în fiecare zi aproximativ 3,5 milioane de persoane traversează frontierele 
interne. 

Atât criza refugiaților din 2015, cât și pandemia de COVID-19 au pus presiune asupra spațiului Schengen, 
întrucât statele membre au introdus, în acele momente de cumpănă, controale la frontierele interne, cauzând astfel 
probleme de circulație a persoanelor, precum și de aprovizionare în interiorul UE. Deși Comisia a încercat să 
diminueze impactul controalelor la frontiere și să îmbunătățească gestionarea acestora, a decis că sunt mai mult 
decât necesare anumite îmbunătățiri pentru a oferi faptului că spațiul Schengen este sigur și poate face față 
provocărilor viitoare și în consecință, s-a adoptat Strategia pentru spațiul Schengen, cel mai mare spațiu al libertății 
de circulație din lume și una dintre principalele realizări ale Uniunii Europene. 

Principalele acțiuni pe care le prevede Strategia sunt menite să asigure reziliența spațiului la orice provocare: 
asigurarea unei gestionări eficace și moderne a frontierelor externe ale UE; consolidarea spațiului Schengen pe plan 
intern, dar și îmbunătățirea guvernanței pentru a promova încrederea între statele membre și o mai bună pregătire 
pentru situații de criză. 
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De asemenea, Strategia adoptată în 2021 presupune și finalizarea extinderii spațiului Schengen, prin admiterea 
României, Bulgariei, și Croației, astfel încât și aceste state europene să beneficieze pe deplin de sistemul liberei 
circulații.  

Strategia prevede ca până în 2023, frontierele externe ale UE să devină mai bine protejate, astfel încât 
sistemele de informații pentru gestionarea frontierelor și a migrației, precum și pentru asigurarea respectării 
regulilor ar trebui să devină interoperabile, să le ofere polițiștilor de frontieră informațiile de care au nevoie pentru a 
ști cine traversează frontierele UE, eliminând lacunele rămase. De asemenea, sistemul de intrare/ieșire va avea un 
rol cheie în înregistrarea intrării, respectiv ieșirii cetățenilor, înlocuind astfel ștampilarea manuală a pașapoartelor. 
Sistemul nu doar că va îmbunătăți calitatea controalelor, ci va reuși să detecteze orice încercare de fraudare a 
documentelor de identitate.  

La un an după adoptarea Strategiei, Comisia a publicat la finalul acestei luni primul raport care în primul rând 
monitorizează progresele înregistrate la sfârșitul anului trecut, identifică problemele întâmpinate și promovează 
măsuri comune adecvate și în al doilea rând, identifică prioritățile pentru perioada 2022-2023.  

Astfel, raportul stabilește o serie de acțiuni prioritare pentru 2022-2023, ce vor fi abordate atât la nivel 
național, cât și european:  

• Punerea în aplicare a noii arhitecturi informatice și a noului cadru de interoperabilitate pentru gestionarea 
frontierelor; 

• Valorificarea deplină a instrumentelor de cooperare transfrontalieră; 
• Asigurarea efectuării de verificări sistematice la frontierele externe în cazul tuturor călătorilor; 
• Asigurarea faptului că Frontex își atinge întregul potențial al mandatului său; 
• Eliminarea tuturor controalelor efectuate pe o perioadă îndelungată la frontierele interne; 
• Adoptarea Codului frontierelor Schengen revizuit.1 
Evaluările Schengen prezintă, în acest moment, problemele legate de gestionarea frontierelor externe, 

cooperarea polițienească, returnarea, Sistemul de Informații Schengen, politicile în domeniul vizelor și protecția 
datelor, iar aceste propuneri sunt menite să susțină eforturile continue ale UE de a îmbunătăți funcționarea și 
guvernanța deplină a spațiului Schengen. 

Desigur, primul raport după adoptarea Strategiei pentru spațiul Schengen evidențiază și unul din cele mai 
imperioase aspecte ce necesită o atenție deosebită, întrucât reiterează importanța finalizării extinderii spațiului 
Schengen și invită Consiliul să adopte deciziile care să permită României, Croației, și Bulgariei să devină în mod 
oficial parte a acestui spațiu, având în vedere că au fost îndeplinite toate criteriile, iar Comisia Europeană a amintit 
că România, Bulgaria și Croația  au  primit evaluări pozitive privind integrarea în Spațiul Schengen. 

 

Deputat 
Radu-Marin Moisin 

*** 
Generația noastră are forța de a-i aduce înapoi pe români ACASĂ 

 

Imediat după ce am aderat în 2007 la Uniunea Europeană am înregistrat o avalanșă de plecări la muncă în 
străinătate. S-a plecat masiv în acei ani, pentru că nivelul salariilor în România era unul extrem de scăzut, în timp ce 
veniturile oferite de angajatorii din Italia sau Spania erau extrem de atractive. Am pierdut atunci forță de muncă 
prețioasă, iar în anii de boom economic, multe firme românești nu s-au putut extinde, chiar dacă aveau contracte, 
pentru că nu au avut pe cine să angajeze.  

Lucrurile încep încet-încet să se schimbe, chiar dacă încă nu putem spune că trendul s-a inversat definitiv. 
Sunt români care au revenit în țară pentru a-și deschide afaceri, dar, mai important, tot mai puțini compatrioți decid 

                                      
1 https://romania.representation.ec.europa.eu/news/starea-spatiului-schengen-comisia-stabileste-noi-prioritati-si-un-nou-model-de-
guvernanta-2022-05-24_ro 
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să plece din țară pentru a munci peste granițe. Evident că suntem încă departe, economic vorbind, de țări precum 
Marea Britanie, Germania sau Franța, dar salariile în multe domenii au crescut și la noi. România a ajuns anul trecut 
la 73 la sută din media UE în privința PIB-ului pe cap de locuitor (raportat la puterea de cumpărare), iar tendința 
este de creștere în următorii ani.  

În același timp, nu trebuie să neglijăm două domenii esențiale: educația și sănătatea. Dacă vom avea școli bine 
dotate și profesori bine plătiți, atunci vom crește calitatea învățământului românesc. De asemenea, este esențial 
pentru orice stat să ofere cetățenilor săi servicii medicale performante. Dacă vom crește alocările pentru cele două 
domenii vitale pentru România, atunci șansele ca tinerii noștri să rămână în țară vor fi și mai ridicate. 

Sigur că fiecare decide până la urmă unde alege să muncească, dar am speranța că lucrurile se vor schimba în 
bine. În următorii ani, investițiile în țara noastră vor depăși 100 de miliarde de euro. Vor fi bani europeni, vor fi 
fonduri în cadrul exercițiului financiar 2021-2027, dar și bani de la buget prevăzuți la capitolul investiții. Întrebarea 
e dacă vom reuși să absorbim acești bani, pentru că o asemenea șansă e posibil să n-o mai întâlnim din 2030 încolo.  

Avem proiecte, avem de construit multe în România. Vrem să recuperăm decalajele care ne despart de Vestul 
Europei, o putem face împreună! 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
„România nu are nevoie de o modificare a sistemului de taxare în plină perioadă de instabilitate! 

 

Stimate colege/Stimați colegi, 
Tema introducerii impozitului progresiv lansată public în ultimele săptămâni nu este una nouă. Doar că 

nimeni dintre cei care vin și promovează cota progresivă nu vine să vorbească și despre ce schimbări și implicații ar 
aduce impozitul progresiv în sistemul fiscal românesc. 

Să o luăm cu începutul: oportunitatea aplicării impozitului progresiv se poate stabili, în primul rând, după o 
analiză aprofundată cu scenarii pe mai multe cote și mai multe sisteme de deduceri pentru a identifica exact care 
este impactul social și cel asupra mediului de afaceri. În acest context geopolitic și economic pe care îl trăim cu 
toții, factorul de stabilitate este unul extrem de important. Cheia în acest lucru este, în primul rând, impactul asupra 
mediului de afaceri, pentru că, poate unora nu le convine, dar întreprinzătorii români sunt coloana vertebrală a 
economiei.   

Mai mult, România și toate țările din Europa sunt afectate de inflație, de creșterea prețurilor și consumatorul 
este vulnerabil și mediul de afaceri este vulnerabil. Nu poți face un astfel de proiect fără a avea estimat un impact 
economic, nu numai impactul bugetar. 

Nu te poți gândi, dacă ești responsabil, că acum, când noi traversăm o criză globală, că este momentul de a 
introduce noi taxe sau de a le mări. Consumul începe să scadă, iar activitatea economică este afectată.  

Apoi, când discuți depre impozit progresiv sau de cotă unică în primul rând trebuie să te întorci la cei cărora te 
adresezi. În al doilea rând, în acest moment, tot ce înseamnă parte de colectare - ANAF - este adaptat la cota unică. 
Strict tehnic trebuie regândită instituția ANAF-ului pe fundamentul unui impozit progresiv în cazul în care se va 
aproba acest lucru. Ar fi absurd ca într-o situație de instabilitate să venim să schimbăm fundamental bazele 
fiscalității în România.  

Partidul Național Liberal rămâne ferm și menține cota unică de impozitare, așa cum s-a angajat. Ca o garanție, 
șeful Guvernului a precizat că a discutat cu reprezentanţii Consiliului Fiscal să facă în aşa fel încât cota unică să 
rămână în forma actuală. Trebuie să înțelegem că măsurile economice luate, de sprijin pentru investiţii, au contribuit 
la echilibrul economic şi chiar la o creştere economică substanţială, iar PNL nu crede ca este oportun să modificăm 
sistemul de taxare a companiilor. 

Cota unică a fost introdusă tot în timpul unei guvernări liberale, iar toate IMM-urile, marile companii, 
asociațiile de business se împotrivesc ferm eliminării cotei unice. Acest lucru ar conduce la creșterea costului 
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muncii pentru angajați și angajatori ceea ce va determina migrarea veniturilor în zona neagră a economiei, scăderea 
atractivității României pentru orice fel de investiții, emigrarea specialiștilor. 

Eliminarea cotei unice ar încetini creșterea economică care permite guvernului să își asume reforme, dar și 
majorări de salarii și pensii. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
George Cătălin Stângă 

*** 
Inflația din România nu-i stimulează pe românii plecați să se întoarcă acasă! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Aproape toate statele lumii sunt afectate de ritmul galopant al creșterii prețurilor, atât la produsele energetice, 

la materii prime și materiale, dar și la cele mai importante produse din coșul cotidian al fiecărui cetățean. Dacă s-ar 
fi scumpit doar mașinile de lux, bijuteriile sau vacanțele exotice, probabil că am fi trecut cu vederea acest fenomen.  

Însă, în ultimul an, facturile la utilități s-au dublat, prețul alimentelor de bază este mai mult de dublu, 
transportul a devenit inaccesibil prin costul carburanților. Mai grav este faptul că prețul unor bunuri și servicii de 
bază din România a depășit prețul acelorași produse în alte state dezvoltate ale Uniunii Europene. Din păcate, 
această convergență a prețurilor la produsele de bază nu a fost însoțită și de o covergență a veniturilor populației. Nu 
cred că este o necunoscută pentru nimeni faptul că cei peste 4,5 milioane dintre frații noștri români au ales calea 
grea a strănătății pentru un salariu mai bun, pentru o viață mai bună pentru copiii lor. Acum când prețurile din 
România depășesc prețurile din state puternice economic, dorința fierbinte a românilor de a se întoarce în țara natală 
se lovește de acestă scădere dramatică a puterii de cumpărare, care îi îndepărtează de ideea unei vieți decente în țara 
nostră. Unii chiar se întreabă retoric: ”oare cum reușiți să trăiți în România, când prețurile sunt mai mari ca la Paris 
și salariile nu sunt nici pe jumătate?” 

Stimați colegi, 
România trebuie să facă investiții publice și, mai ales private, astfel încât producția de bunuri și servicii să 

asigure consumul nostru național la prețuri accesibile pentru populație. Atâta vreme cât peste 70% din ceea ce găsim 
pe mesele românilor este importat, nu putem spera la un standard de viață superior. Lanțurile comerciale 
internaționale înseamnă costuri pe care consumatorul final le plătește. Ori, pentru români, cea mai bună soluție este 
să producă și să consume din producția internă. 

Grație Guvernului condus de Nicolae Ciucă, România poate să acceseze miliarde de euro pentru dezvoltarea 
capacităților de producție alimentară, de procesare a produselor agricole, pentru dezvoltarea capitalurilor românești. 
Banii din PNRR și cadrul financiar multianual al Uniunii Europene sunt orientați prioritare către consolidare 
economică a întreprinzătorilor români. Îmi doresc ca banii din fiecare axă de finanțare să fie utilizați până la ultimul 
euro. De asemenea, chiar dacă traversă o criză multiplă, să vedem factorii decizionali de la Banca Centrală și 
Ministerul Finanțelor că ne prezintă un calendar ferm pentru adoptarea monedei unice de către România, pentru că 
moneda unică este mult mai stabilă, iar inflația în zona euro a fost de două ori mai mică decât inflația din țara 
noastră. Îmi mai doresc ca Ministerul Finanțelor să nu mai bulverseze mediul economic cu tot felul de proiecte 
privind majorarea impozitelor și taxelor, pentru că România are nevoie de predictibilitate și românii de venituri mai 
mari. Cei care vor venituri mai mari la buget trebuie să știe că bani există, însă ei nu sunt colectați corespunzător. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 
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România va beneficia de 10 miliarde de euro din PNRR anul acesta 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă șansa istorică pe care România o are în acest moment de 

a se apropia de dezideratul său actual, acela de a deveni o națiune asemenea celor occidentale, țări spre care ne 
uităm cu admirație. Săptămâna aceasta a avut loc întâlnirea Comitetului de monitorizare a Planului Național de 
Redresare și Reziliență, prima de acest gen după depunerea de către România, pe 31 mai, a primei cereri de plată la 
Comisia Europeană. Gestionarea celor 30 de miliarde de euro necesită un efort conjugat al tuturor actorilor cu 
responsabilitate în implementarea proiectelor asumate de România. Respectarea jaloanelor și termenelor este 
imperioasă pentru atragerea în integralitate a fondurilor puse la dispoziția noastră. În momentul acesta, România se 
află în graficul stabilit, primind deja o prefinanțare de 3,7 miliarde de euro din cei 10 miliarde pe care urmează să îi 
primească până la sfârșitul acestui an. Discuțiile din cadrul întâlnirii s-au axat asupra procedurilor și măsurilor 
asociate depunerii cererii de plată în sumă de aproximativ 3 miliarde de euro, din care aproximativ 2 miliarde de 
euro reprezintă fonduri nerambursabile, iar circa 1 miliard finanțare sub formă de împrumut. De asemenea, MIPE a 
transmis ministerelor coordonatoare de reformă și investiții forma aprobată de către Comisie a Acordului de tip 
operațional, document necesar pentru implementarea PNRR. În contextul planului REPowerEU, care propune un set 
de acțiuni pentru a economisi energia, a diversifica sursele de aprovizionare și pentru a accelera tranziția Europei 
către o energie curată, Comitetul a analizat comunicarea Comisiei Europene pe acest subiect. Orientările transmise 
statelor membre detaliază și explică modalitățile de elaborare a capitolelor dedicate planului REPowerEU, axându-
se pe procesul de modificare a planurilor existente. 

În cadrul reuniunii, a fost prezentată situația ghidurilor pentru apelurile de proiecte competitive din PNRR, 
inclusiv a schemelor de ajutor de stat, pentru 61 din cele 71 de proiecte (85%) fiind stabilite termene de lansare în 
2022. Următoarea cerere de plată din partea României va fi transmisă Comisiei Europene în trimestrul al III-lea 
2022 și include jaloanele și țintele care au termen de realizare trimestrele I și II 2022. Valoarea celei de-a doua 
cereri este de peste 3,2 miliarde euro, din care 2,14 miliarde euro fonduri nerambursabile și peste 1 miliard finanțare 
sub formă de împrumuturi. Toate aceste date ne arată că România este bine guvernată, că PNL este un partid serios, 
responsabil, care lucrează numai în interesul cetățeanului român. Misiunea încredințată nouă de către români 
reprezintă o grea responsabilitate, dar demonstrăm zi de zi că ne ridicăm la așteptările cetățenilor noștri, iar munca 
în interesul lor nu se va opri aici.  

Vă mulțumesc!        Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
PNL asigură înfăptuirea justă a actului de justiție 

 Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Vești proaste au venit zilele acestea pentru infractorii din țara noastră. Ministrul PNL al Justiției, Cătălin 

Predoiu, a evitat compromiterea multor dosare aflate în instanță prin prescrierea faptelor, în urma cărora inculpații 
scăpau de pedeapsă. Guvernul a adoptat o OUG de modificare a Codului Penal în acord cu decizia Curții 
Constituționale nr. 297/2018. Articolul 155, alin. (1) care prevedea: „Cursul termenului prescripţiei răspunderii 
penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză”, a fost declarat neconstituțional în aprilie 
2018 de către CCR pe motiv că instituie o soluţie legislativă de natură a crea persoanei care are calitatea de suspect 
sau de inculpat o situaţie juridică incertă referitoare la condiţiile tragerii sale la răspundere penală pentru faptele 
săvârşite, precum și faptul că aceste prevederi sunt lipsite de previzibilitate şi, totodată, contrare principiului 
legalităţii incriminării, întrucât sintagma "oricărui act de procedură" din cuprinsul acestora are în vedere şi acte ce 
nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului, nepermiţându-i acestuia să cunoască aspectul întreruperii cursului 
prescripţiei şi al începerii unui nou termen de prescripţie a răspunderii sale penale. 
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Astfel, ordonanța de urgență de modificare a Codului Penal era imperios necesară. În caz contrar, decizia 
CCR ar fi fost publicată în Monitorul Oficial înainte de modificarea Codului penal și s-ar fi aplicat legea mai 
favorabilă, iar multe dosare penale riscau să se închidă prin prescrierea faptelor. Noua formulare a alineatului 
„Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în 
cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului” respectă toate rigorile constituționale și 
este în congruență cu prevederi din alte state europene. În ţări precum Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, 
Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia şi Spania, întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale se realizează prin 
acte procesuale care sunt comunicate suspectului sau inculpatului ori care presupun prezenţa acestuia în faţa 
organelor judiciare sau prin acte care vizează, în mod direct, soluţionarea raportului juridic penal de conflict.  

În ceea ce privește referendumul, amintim că acesta a vizat materia infracțiunilor, a pedepselor și organizării 
judiciare. Concret, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat că această OUG nu intră în coliziune cu efectele 
referendumului, cu spiritul referendumului. Se aliniază perfect voinței cetățeanului care a votat pentru referendum. 
OUG adoptată de Guvern nu abrogă infracțiuni, nu mărește pedepse, nu scade pedepse și nu intervine în organizarea 
judiciară!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
România este deja sub presiunea crizei demografice! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
 Așteptăm cu toții ca Institutul Național de Statistică să finalizeze culegerea datelor și să ne prezinte 

rezultatele recensământului  din țara noastră. Cred că nu avem foarte multe motive de optimism în ceea ce privește 
structura demografică a țării. Știm cu toții că milioane de tineri trăiesc, muncesc și își construiesc viitorul în alte 
state ale Uniunii Europene. Cei mai mulți dintr ei și-au construit acolo o familie, au copii și chiar dacă își doresc să 
se întoarcă în țara natală, le este foarte greu să o facă. Mai mult decât atât, acasă, în România, satele sunt pustii, 
unde mai poți zări doar părinți și bunici care au grijă de gospodării. Școlile se închid din lipsa copiilor, investițiile 
private sunt puține pentru că antreprenorii nu au de unde să găsească forță de muncă, iar spirala îmbătrânirii 
populației pare de neoprit. 

   Stimați colegi, 
 Recent, ministrul sănătății îmi comunica date la fel de alarmante cu privire la serviciile de sănătate din 

județul meu, Caraș Severin. Astfel, din cei 189 de medici care se îngrijesc de sănătatea oamenilor din județ, nu mai 
puțin de 92 sunt în prag de pensionare sau au depășit deja vârsta pensionării. Dintre medicii tineri, unii se gândesc 
deja să plece și ei în străinătate, pentru că oportunitățile de carieră sunt mult mai mari. La fel se întâmplă și în 
sistemul de învățământ, precum și în alte servicii publice, unde personalul este tot mai puțin și tot mai apropiat de 
vârsta de pensionare. Așadar, deși astăzi spunem că ne confruntă cu un deficit de personal uriaș, nu știu ceea ce vom 
spune peste 5-6 ani. 

  Stimați colegi, 
 Nimeni nu dispune de o soluție miraculoasă pentru a împiedica criza demografică din țara noastră. Cu toate 

acestea, măsuri bune luate în prezent pot să atenueze și să regleze pe termen lung această situație îngrijorătoare, prin 
care au trecut mai multe state dezvoltate din Uniunea Europeană. O încurajare a natalității, ar fi o primă etapă, iar 
demersurile începute de guvernare liberală încă din anul 2021 trebuie continuate. De asemenea, susținerea 
investițiilor publice în zonele mai puțin dezvoltate, care să încurajeze tinerii să-și construiască un viitor în casa 
părintească trebuie să fie obiectivul pe termen scurt și mediu. De asemenea, promovarea unor politici integrate care 
să le faciliteze tinerilor plecați peste hotare întoarcerea și integrarea facilă în România trebuie să fie alt obiectiv 
prioritar. Am încrederea că aceste politici vor deveni realitate și că România va ajunge la standardul de viață pe care 
ni-l dorim cu toți.  
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Vă mulțumesc,        Deputat 
Dumitru Rujan 

*** 
O descentralizare mai mare ne poate aduce o dezvoltare mai rapidă! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Planul Național de Redresare și Reziliență aduce beneficii nu numai prin sumele consistente pe care România 

le poate utilza pentru a realiza lucrări de infrastructură sau a moderniza sistemele publice, ci și prin faptul că acest 
mecanism european ne îndeamnă la reforme structurale, unele amânate de prea mult timp. Un sistem de pensii fără 
inechități, o salarizare corectă în sectorul public, o transformare radicală a sistemului de învățământ, eliminarea 
abandonului școlar, consolidarea sistemului de sănătate și continuarea proiectelor de extindere a utilităților pentru 
gospodării sunt numai câteva dintre domeniile pe care țara noastră trebuie să le transforme într-o perioadă destul de 
scurtă de timp. În acest context al reformelor, mi-aș dori să văd reluate discuțiile și asupra reformelor 
administrative, în special cu privire la creșterea gradului de descentralizare financiară și decizională a administrației 
publice locale. 

 Stimați colegi, 
 Se spune că așa cum pomul se cunoaște după roade și omul trebuie apreciat după fapte. Nu mai este pentru 

nimeni o necunoscută faptul că Gheorghe Flutur a reușit, din poziția de președinte al Consiliului județean Suceava, 
să impregneze un suflu nou în toată administrația publică din Bucovina. Stau dovadă, în acest sens, toate investițiile 
realizate în ultimii ani, de la infrastructura județeană de drumuri și poduri, la cea sanitară, educațională sau socială. 
Și, de parcă nu ar fi fost îndeajuns, Gheorghe Flutur accelerează construirea autostrăzilor Moldovei, preluând de la 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, atât centura ocolitoare a municipiului Gura 
Humorului, cât și centura ocolitoare a municipiului Suceava, la profil de autostradă. Deja proiectul pentru primul 
proiect este aproape gata și urmeză demararea lucrărilor de construire.  

Văzând cu președintele Gheorghe Flutur a reușit să facă posibil ceea ce noi, bucovinenii, așteptam de ani de 
zile, nu pot să nu mă întreb de ce nu sprijinim mai puternic asemenea oameni harnici, asemenea gospodari, printr-o 
mai mare descentralizare financiară și decizională a administrației publice locale. Se vede cu ochiul liber faptul că 
administrația locală poate să fie mai rapidă și mai eficientă decât structurile guvernamentale, chiar și în domeniul 
infrastructurii de transporturi. Am convingerea că o mai mare descentralizare a administrației publice locale va 
permite primarilor și consiliilor județene să acționeze mult mai eficient în direcția modernizării comunităților locale.  

Vă mulțumesc,     
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Proiectele pentru dezvoltarea României prin programul național de investiții Anghel Saligny au luat startul! 
 

Stimați colegi, 
Prin adoptarea Programului național de investiții ″Anghel Saligny″, 65 miliarde de lei vor ajunge la oamenii 

din România.  
Prin implementarea acestor proiecte,  aproape toți românii vor avea, în sfârșit, în case, apă potabilă, gaz și 

toalete racordate la canalizare. Satele românești, orașele, comunitățile noastre vor beneficia de facilitățile secolului 
în care trăim, care fac viața fiecăruia mai confortabilă, mai civilizată și plăcută. Prin modificarea legislativă pe care 
am adoptat-o săptămâna trecută în Parlament, de proiectele de înființare a sistemelor de canalizare și stații de 
epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, vor putea beneficia 
inclusiv localitățile foarte mici, adică UAT-urile cu o populație de sub 2000 de locuitori.  

PNL își respectă promisiunile din campanie: niciun român nu rămâne în urmă! Niciun om nu este uitat, 
ignorat sau lipsit de suport de Guvernul .României 
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Vom vedea cu toții cum, în fiecare zi de astăzi înainte, România se transformă. Le urez mult succes tuturor 
reprezentanților administrației locale în accesarea fondurilor și în realizarea proiectelor pentru dezvoltarea 
localităților lor. 

Aceste investiții vor face viața oamenilor mai ușoară și vor aduce mai mult confort în fiecare casă. 
 Stimați colegi, vă îndemn să îi sprijinim pe colegii noștri din administrația locală să  se mobilizeze și să 

atragă cât mai multe proiecte pentru comunitățile lor. Consider că misiunea noastră nu se încheie după votul unor 
legi. Trebuie să fim în comunitate, alături de colegii de acolo, să vedem cum funcționează în practică legile votate 
de noi, să venim cu îmbunătățiri acolo unde este cazul. 

De aici înainte se va vedea exact cine se află în funcții publice în slujba comunității și cine nu. Bani pentru 
proiecte sunt. Pot fi accesate atât fonduri naționale cât și extrabugetare. Numai cine nu vrea nu face nimic. Altfel, 
pot fi realizate investiții până și în cel mai mic cătun din țară. 

Acum, România începe să-și construiască un viitor sigur. 
Deputat 

Christine Thellmann 
*** 

Diminuarea abandonului şcolar a început cu copiii proveniţi din familii cu venituri reduse 
 

Partidul Național Liberal continuă măsurile de reducere și prevenire a abandonului școlar. În prezent, 
Ministerul Educației derulează Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), subsumat 
programului România Educată și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Ministerul Educaţiei este preocupat în mod activ în diminuarea fenomenului abandonului şcolar, mai ales în 
ceea ce priveşte copiii ai căror părinţi au venituri reduse.  

O soluţie în acest sens, agreată şi de sindicatele din învăţământ, ar fi acordarea unor bonuri de masă acestor 
familii, pentru ca astfel să fie stimulată posibilitatea trimiterii copiilor la şcoală. Astfel, se diminuează riscul ca banii 
respectivi să fie folosiţi în alte scopuri decât cele pentru hrana copiilor. 

Din studiile şi rapoartele oficiale formulate în ultimii ani rezultă, fără echivoc, faptul că abandonul şcolar 
atinge cea mai ridicată rată în zonele rurale şi în rândul familiilor cu posibilităţi materiale reduse.  

În foarte multe cazuri, aceste familii de la ţară preferă să şi ţină copiii acasă, să îşi ajute părinţii în gospodărie 
şi la creşterea animalelor, decât să îi dea la şcoli, aflate uneori la distanţe prea mari şi fără a avea acces la un 
transport adecvat spre și dinspre unitățile de învățământ.  

O altă ipoteză de urmărit este majorarea cuantumului burselor sociale acordate acestor elevi aflați în risc de 
vulnerabilitate.  

Astfel, ministrul liberal al Educaţiei a inițiat o strategie concretă pentru a sprijini prezenţa la şcoală a copiilor 
proveniţi din familii cu posibilităţi materiale reduse, prin măsuri care să limiteze abandonul şcolar, aflat la cote 
alarmante în prezent în România. 

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) beneficiază de o finanțare totală de 543 
milioane de euro, în prima rundă de finanțare fiind deja aprobate 1.400 de cereri. 

Beneficiarii acestei măsuri de susținere pot folosi fondurile puse la dispoziție nu doar pentru efectuarea unor 
ore de recuperare a cursurilor pierdute ci și pentru diferite tipuri de burse.  

Banii mai pot fi cheltuiți pentru achiziționarea a diverse dotări, precum și pentru susţinerea financiară de 
tabere școlare sau excursii pentru copiii fără posibilități.  

În concluzie, este apreciabil faptul că prin acest program vor fi spriinite financiar peste 2.500 de unități de 
învățământ, cu până la 200.000 de euro/școală, în vederea obținerii dezideratului propus, cel de diminuare a 
fenomenului abandonului școlar.        

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
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 Întrebări 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Reducerea timpilor de așteptare pentru susținerea examenului auto 
Stimate domnule ministru, 
Județul Iași cuprinde un parc auto de 255.611 autoturisme. Cifra este valabilă pentru data de 19 martie 2021 și 

cuprinde toate categoriile de autovehicule înregistrate în cele 98 de unități administrativ-teritoriale din județ.  
În Municipiul Iași, numărul de autovehicule înregistrate este de aproape 130.000. 
Cauzele pentru explozia numărului de autoturisme sunt multiple: eliminarea taxelor de mediu, Programele 

Rabla sau Prima mașina, creșterea nivelului de trai sunt câteva dintre acestea. 
Din păcate, autoritățile nu au ținut pasul cu necesitățile cetățenilor și nu au prevăzut evoluția acestui fenoment. 

Pe cale de consecință, în ultimii ani asistăm la situații în care de la susținerea probei teoretice (sala) oână la 
susținerea probei practice (orașul) trec și 3-4 luni. 

Din păcate, domnule ministru, sunt prea puțini examinatori pentru un județ cu o populație de aproape 1 milion 
locuitori cum este Iașul.  

Practic, pentru obținerea permisului de conducere, un cetățean așteaptă 3-4 luni, într-o perioadă în care 
rapiditatea este cuvântul cheie.  

Sunt situații în care cetățenilor le expiră acte (cazier, vize medicale), pierd oportunități de angajare și, în 
general, economia are de suferit. 

Având în vedere blocajul întâlnit atât la Iași, cât și în alte orașe din țară, vă rog să îmi răspundeți la întrebarea 
dacă aveți în vedere suplimentarea numărului de polițiști examinatori sau alte măsuri pentru susținerea probei 
practice la cel mult 30 de zile de la data programării.  

Vă mulțumesc! 
Cu stimă,       Deputat 

Alexandru Muraru 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Stadiu implementare și detalii proiecte Galați 
Stimate domnule ministru, 
Infrastructura pentru județul Galați este extrem de esențial, mai ales pentru o bună conexiune cu celelalte 

regiuni ale țării, dar și pentru dezvoltarea comunităților locale. Avem o serie de proiecte în derulare sau în stadiul de 
proiect care vor contribui decisiv la viitorul dezvoltării județului Galați.  

Domnule ministru, am rugămintea să îmi transmiteți stadiul de implementare, precum și detaliile referitoare la 
etapele derulate până în acest moment (cronologic) cu privire la următoarele obiective: 

1) Podul peste Dunăre de la Brăila,  
2) Centura Ocolitoare a municipiului Galaţiului,  
3) Podul peste Siret de la Cosmeşti 
4) Drumul Expres Galaţi-Brăila. 
Menționez că doresc răspunsul scris. 
Vă mulțumesc!       Deputat 

George-Cătălin Stângă 
*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Adoptarea monedei euro 
Stimate domnule ministru,  
Cel mai recent raport al Comisiei Europene evaluează progresele făcute de statele membre în vederea 

adoptării monedei euro de către statele care nu au întreprins acest demers.  
Pentru a adopta moneda euro, statul membru trebuie să îndeplinească 4 condiții: stabilitatea prețurilor, finanțe 

publice sustenabile, stabilitatea cursului de schimb și a ratelor dobânzilor pe termen lung. România, în acest 
moment, face obiectul unei proceduri de deficit excesiv.2 

 
Ținând cont de faptul că România s-a angajat, din punct de vedere juridic, să adopte moneda euro, doresc să 

vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri aveți în vedere astfel încât România să îndeplinească cele 4 criterii?  
2. În cât timp considerați că se pot îndeplini condițiile de adoptare a monedei euro?  
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 Sorin Mihai Grindeanu,  ministrul Transporturilor și Infrastructurii  

 
Stadiul A8 

Stimate domnule ministru,  
Autostrada A8 Ungheni- Iași -Târgu Mureș este esențială atât pentru regiunea NE a țării, cât și pentru cetățenii 

Rep. Moldova. De asemenea, este necesară pentru schimburile economice din interiorul țării, între Transilvania și 
Moldova. 

Având în vedere că autostrăzile reprezintă un element vital în viața societății și a economiei, doresc să vă 
adresez următoarele întrebări: 

1. Care sunt stadiile actuale ale fiecărui tronson din A8?  
2. Care sunt termenii de execuție pentru acest proiect de autostradă?  
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 
*** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                      
2 https://www.forbes.ro/romania-nu-este-pregatita-sa-adopte-moneda-euro-267149 
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 Interpelare 
 

Adresată: domnului Eduard Novak, ministrul Sportului, Guvernul României 
De către: domnul Florin-Alexandru Alexe, deputat 
Obiectul interpelării: Situația financiară a Clubului Sportiv Baia Mare 

 
Stimate domnule ministru, 
Clubul Sportiv Municipal Baia Mare este unul dintre cluburile de mare tradiție în țara noastră și unul dintre 

cele mai titrate cluburi din subordinea Ministerului Sportului. În cadrul acestuia funcționează secții de prestigiu, 
care au oferit mulți campioni naționali (atletism, înot, judo, rugby, tir etc.). Clubul a depus recent la Ministerul 
Sportului un memoriu legat de situația financiară dezastruoasă prin care trece, avertizând că a ajuns în 
imposibilitatea de a plăti indemnizațiile sportivilor. În plus, din pricina alocării unor fonduri prea mici, Clubul s-a 
văzut în imposibilitatea de a recompensa prin premiere rezultatele frumoase obținute pe parcursul anilor 2021-2022. 
După cum știți, domnule ministru, este o misiune deosebit de dificilă pentru un club să păstreze cei mai talentați 
sportivi în condițiile în care acestora nu li se oferă recunoașterea meritelor, iar aceasta are un efect direct și 
devastator în atingerea obiectivelor de performanță dorite atât de Club, cât și de instituția pe care o conduceți. 

Având în vedere: 
• Activitatea sportivilor înregistrați la Clubul Sportiv Baia Mare; 
• Solicitările formulate de reprezentanții Clubului Sportiv Baia Mare, 
Vă solicit următoarele lămuriri: 
• Intenționați să suplimentați alocarea bugetară oferită CSM Baia Mare, astfel încât să fie acoperite drepturile 

financiare ale antrenorilor și sportivilor plătiți prin intermediul contractelor de activitate sportivă? 
• În ce stadiu se află elaborarea Strategiei Naționale pentru Sport și ce prevede aceasta cu privire la metodele 

de selectare, antrenare și recompensare a celor mai talentați sportivi, astfel încât aceștia să poată atinge cele mai 
înalte performanțe. 

Vă rog să-mi transmiteți răspunsul în scris. 
Cu deosebită considerație, 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare 
din România 

 
 Întrebări 

 
Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Manual de religie romano-catolică de limba maghiară pentru clasa a V-a 

 Stimate domnule ministru, 
 În urma discuțiilor cu reprezentanții cultului romano-catolic am fost înștiințat despre faptul că manualul de 
religie romano-catolică de limba maghiară pentru elevii claselor a V-a nu a fost prezentat evaluatorilor. Motivul 
neprezentării este excluderea de la licitație a editurii din cauza unor deficiențe formale. În opinia mea este 
inacceptabil ca un manual, care a obținut un punctaj ridicat în cadrul licitației în anul 2017 și a fost revizuit în anul 
curent, fiind redactat cu respectarea caietului de sarcini, să-i fie respins editarea din alte considerente în afară de 
forma și conținutul lui.  

Excluderea unei edituri nu ar trebui să includă automat excluderea manualului pentru care acesta a contractat 
editarea. Printr-o procedură extraordinară și rapidă se poate evita ca mii de elevi de religie romano-catolică din clasa 
a V-a cu predare în limba maghiară să nu rămână fără manual de religie în anul școlar 2022/2023, cu atât mai mult 
cu cât manualul a fost pregătit pentru reeditare conform normelor prevăzute și a caietului de sarcini. 

Întrebare: 
Domnule ministru, vă rog să-mi comunicați, dacă există posibilitatea organizării unei noi licitații, astfel încât 

elevii și cadrele didactice aparținând cultului romano-catolic de limbă maternă maghiară, să poată dispune de un real 
suport în vederea desfășurării unui proces educațional de calitate? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,         Deputat 

Szabó Ödön 
 *** 

 
Adresată doamnei Cristina Florentina Stanca, președintele Autorității Naţionale pentru Restituirea 
Proprietăţilor 

Stadiul soluționării dosarului aferent cererii de retrocedare nr. 6876/28.02.2003 
 

În cadrul audiențelor organizate la biroul parlamentar teritorial mi-a fost adus la cunoștință faptul că în urmă 
cu 19 ani, în temeiul O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor 
religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Parohia Reformată Poşoloaca a depus 
la Secretariatul tehnic al Comisiei speciale de retrocedare cererea nr. 6876/28.02.2003, având ca obiect restituirea 
imobilelor situate în satul Poşoloaca, comuna Tileagd, judeţul Bihor, înscrise în cartea funciară nr. 43 a localității 
Poşoloaca, nr. top. 148, 150; ulterior, nr. top. 150 transcris în cartea funciară nr. 796 a localității Poşoloaca. 

Din informațiile pe care le dețin, Primăria comunei Tileagd a transmis toate documentele solicitate în adresa 
nr. 6876/C/16.01.2019, cu privire la situația juridică a imobilelor, însă până în momentul de față nu au primit nici o 
notă de informare în ceea ce privește stadiul în care se află dosarul menționat mai sus. 

Întrebări: 
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• Vă rog să-mi transmiteți situația dosarului nr. 6876/28.02.2003. 
• Ce fel de demersuri mai sunt necesare astfel ca procedura să se finalizeze cât mai repede posibil, având în 

vedere degradarea continuă a clădirii? 
• Când preconizați că se va lua o decizie în privința acestei cereri? 
Anexez documente cu privire la acest caz. 
Solicit răspuns în scris. 
Cu stimă,         Deputat 

Szabó Ödön 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România 

 
 Declarații 

Reprezentanții românilor și britanicilor  
la aceeași masă: impactul diasporei românești în economia britanică 

 
Românii din Marea Britanie sunt o preocupare constantă, atât pentru oficialii din România, cât și pentru cei 

din UK. Tocmai de aceea ieri am adus la aceeași masă peste 20 de reprezentanți din România și UK, în cadrul 
întâlnirii grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu All Party 
Parliamentary Group for Romania. La întâlnire a luat parte și Excelența Sa, domnul Andrew Noble, ambasadorul 
Marii Britanii la București. Deputații care au participat fac parte din următoarele comisii de specialitate: Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranța națională, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru comunitățile 
de români din afara granițelor țării și Comisia pentru afaceri europene. 

După cum bine știm, diaspora românească din UK contribuie puternic la buna funcționare a economiei 
regatului, atât în mod direct, cu resurse financiare investite și know-how, cât și prin servicii de calitate superioară 
prestate. De la mediul academic, unde oficialii au subliniat că românii sunt extrem de performanți, trecând la 
muncitori în domeniul construcțiilor care asigură respectarea termenelor privind lucrările și nu numai, și ajungând la 
personalul medical care provine din România, fără de care în acest moment sistemul de sănătate din UK nu ar putea 
acoperi în mod corespunzător nevoile oamenilor. 

Pe lângă aceste realități, am discutat și despre răspunsul României la criza refugiaților, combaterea și 
prevenirea traficului de persoane, comerț și economie, precum și situația tinerilor români din Marea Britanie, care, 
printre altele sunt afectați de taxele de studiu mărite în urma brexit-ului, sens în care colaborarea între universitățile 
românești și cele britanice trebuie să se întărească.  

E nevoie de o consultare bilaterală și la care să ia parte reprezentanți din cât mai partide din Parlamentul 
României pentru a veni în întâmpinarea nevoilor românilor din Marea Britanie, dar și al cetățenilor englezi cu 
activitate în România. 

Mulțumiri tuturor participanților pentru valoarea adusă discuțiilor și elocvența subiectelor abordate. 
 

Deputat 
Simina Tulbure 

*** 
29 mai - o zi a mulțumirii pentru românii de pretutindeni 

29 mai a fost despre românii din afara granițelor țării. Cu toate acestea, Ziua Românilor de Pretutindeni 
trebuie să devină o constantă în spectrul decizional. Zilnic, responsabilitatea noastră față de cetățenii și etnicii noștri 
din Diaspora trebuie să se materializeze prin programe, politici și măsuri concrete. 

Acesta este raționamentul pe care îmi bazez și eu munca zilnică în Parlament. În numele tuturor celor care, 
în afara granițelor, departe de casă, își clădesc destinele, își ocrotesc familiile și își sprijină, chiar dacă de la distanță, 
țara de origine. Prin mecanisme variate - de la asistența financiară alocată celor dragi de acasă până la proiecte 
antreprenoriale sau acțiuni culturale. 

Această zi trebuie să fie, în schimb, și despre mulțumire. Despre recunoștința pe care trebuie să le-o dedicăm 
acestor oameni, care ne consolidează economia, fac sacrificii remarcabile pentru familiile lor și potențează cu 
mândrie imaginea țării. Pentru seriozitatea, profesionalismul, dedicarea și talentul de care dau dovadă. Pentru că ei 
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sunt cei mai relevanți ambasadori ai noștri în comunitățile în care s-au stabilit, la dezvoltarea cărora participă în 
permanență. 

Eforturile antreprenorilor români din străinătate, proiectele inovatorilor noștri remarcabili din afara 
granițelor, cercetările experților noștri din centre de referință la nivel mondial, perspectivele studenților noștri 
plecați, munca lucrătorilor noștri loiali și harnici. Toate acestea reprezintă un real patrimoniu pentru noi, un real 
reper în consolidarea soft power-ului românesc și un bastion pe care trebuie să îl purtăm cu mândrie. 

Suntem mândri de ei și le mulțumim din suflete pentru munca lor! Ei ne reprezintă cu cea mai mare cinste și 
suntem datori să dezvoltăm proiecte și politici consistente, pentru a-i sprijini. Fiecare zi ar trebui să fie zi a 
mulțumirii pentru acești oameni. Așa cum spuneam, ei sunt cei mai performanți ambasadori pe care îi avem. Iar 
munca lor, dragi colegi, în interesul statului român, o depășește cu mult pe cea a clasei politice. 

 
Deputat 

Simina Tulbure 
*** 

 
 

 Întrebare 
 
 
Adresată doamnei Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 
 

Progrese în contextul Anului European al Tineretului 
 

Stimată doamnă ministru, 
Anul European al Tineretului este un context deosebit de prielnic pentru promovarea unei agende complexe în 

sfera politicilor de tineret. În acest context, autoritățile guvernamentale dețin un rol fundamental în promovarea și 
desfășurarea unor politici de tineret consistente, pertinente și adaptate la nevoile tinerei generații. 

Pe fondul acestor chestiuni, vă adresez următoarele întrebări: 
1. Cum evaluați prestația României în cadrul Anului European al Tineretului până în prezent? 
2. Cum evaluați cooperarea cu instituțiile europene pentru a finanța și îndeplini obiectivele acestui demers? 
3. Ce acțiuni aveți în vedere pentru a asigura succesul Anului European al Tineretului în 

România? 
Aștept răspuns în scris. 
Cu aleasă considerație,       Deputat 

Simina Tulbure 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianţei  
pentru Unirea Românilor 

 Declarații 
 

Scrisoare deschisă adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne  
 

Nu lăsați copiii noștri pe mâna traficanților de droguri! 
 
Stimate domnule ministru al Afacerilor Interne, 
În mod normal, după o tragedie în urma căreia doi tineri și-au pierdut viața în urma unor supradoze de droguri 

la Festivalul Saga și câteva zeci de persoane s-au prezentat la spital cu probleme medicale în urma consumului de 
substanțe interzise, ar trebui să avem demisiile șefului Agenției Naționale Anti-Drog și ale responsabililor din 
Poliția Română plătiți din banii românilor pentru combaterea acestui fenomen. 

Acum, că am ieșit din pandemie și că tinerii noștri se pot bucura de tinerețe și de festivaluri, de evenimente în 
aer liber, fac un apel la dumneavoastră: nu lăsați copiii noștri pe mâna traficanților de droguri!  

Din păcate, flagelul consumului de droguri a explodat în ultimii ani și, pe fondul unei relaxări a societății față 
de drogurile mai ușoare, nici instituțiile statului nu au mai făcut eforturi semnificative pentru a ține în frâu 
fenomenului traficului de droguri. Iată cum banala și benigna marijuana (așa cum o descriu progresiștii de la USR) 
s-a transformat într-o poartă către droguri veritabile de mare risc – ceea ce a condus la toate decesele din ultima 
perioadă. 

În 2019, plajele din Eforie, Olimp, 23 August, Costinești, Agigea, Corbu, Mamaia și Constanța au fost 
invadate de pachete de droguri conținând peste 135 kg de cocaină dintr-un transport de 3 tone care ar fi trebuit să 
ajungă în Europa. În contextul în care autoritățile au tratat cu superficialitate tema consumului de droguri din țara 
noastră, România s-a transformat nu numai în țară de tranzit pentru drogurile cu destinația UE, ci și într-o uriașă 
piață de desfacere.  

Este inacceptabil ca acum, în al 12-lea ceas, după Saga, să nu fie făcută nici măcar o arestare, să nu fi fost 
ridicat nici măcar un dealer de droguri. Este inacceptabil ca acești tupeiști să meargă între tineri și să întrebe, fără 
nicio jenă, dacă vor sau nu să cumpere droguri, atât de nocive pentru viața copiilor noștri. 

Domnule ministru, nu vreau să cred că aceste lucruri se fac cu bună știință a instituțiilor statului, nu vrea să 
cred că sunteți părtaș la distrugerea vieților tinerilor noștri. De aceea, vă solicit să ne comunicați ce măsuri au fost 
luate de Poliție pentru a preveni vânzarea și consumul de droguri la Festivalul Saga, precum și ce măsuri ați dispus 
după tragedie. În același timp, vă rog să faceți publică strategia naţională de combatere a traficului şi a consumului 
de droguri în vigoare, care ar trebui să stea la baza gestionării acestui risc la adresa securității naționale. 

Suntem un popor creștin care ar trebui să își apere și să își protejeze copiii, dar dumneavoastră și subordonații 
dumneavoastră, care au atribuții pe linia combaterii traficului şi a consumului de droguri, nu vă faceți treaba.  

Domnule ministru, dacă nu luați măsuri în urma tragediei de la Festivalul Saga, vă faceți direct responsabil de 
aceste pierderi de vieți ale unor tineri nevinovați pe care i-ați lăsat la mâna traficanților de droguri. 

 
Deputat 

Adrian George Axinia 
*** 
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Mugur Călinescu, elevul-erou care a plătit cu viața dorința de libertate 
 

În dimineața zilei de 29 septembrie 1981, muncitorii botoșăneni angajați ai restaurantelor și magazinelor din 
Centrul Vechi sau de pe Calea Națională, treceau, ca de obicei, pe lângă clădirea impunătoare a Comitetului 
Județean al P.C.R., astăzi sediul Prefecturii și al Consiliului Județean Botoșani. Îndreptându-și privirile către 
peretele lateral al clădirii, trecătorii rămân înmărmuriți. Pe zid scria apăsat, cu litere mari, cu cretă colorată albastră, 
un strigăt de revoltă: "Ne-am săturat să stăm la cozi interminabile." Așa ceva era de neimaginat în plină epocă 
comunistă. 

În aceeași zi, și în cele care au urmat, alte mesaje, scrise cu aceeași cretă albastră, apăreau în diferite puncte 
din oraș: "Vrem hrană și libertate", "Ne-am săturat de mizerie", "Vrem dreptate, vrem libertate", "Cetățeni, nu mai 
putem îndura lipsurile și mizeriile". 

Securitatea a intrat imediat în alertă, bănuindu-se că în spatele lozincilor ar acționa o organizație, un agent 
străin sau un luptător anticomunist experimentat care ar fi scăpat vigilenței Securității. Miliția și Securitatea 
mobilizează un impresionant dispozitiv de lucrători operativi in cadrul operațiunii "Panoul". 

Pe 18 octombrie 1981, un agent al Securității îl prinde in flagrant pe "teroristul" care sabota orânduirea 
socialistă chiar în timp ce scrijelea "Jos comunismul". Nu era un agent străin și nici un luptător anticomunist 
experimentat din munții României. Era un puști de 17 ani îmbrăcat în uniformă, elev al Colegiului Național "A.T. 
Laurian din Botoșani, care-și striga nemulțumirea pe zidurile clădirilor, chemând populația la luptă. Se numea 
Mugur Călinescu. 

Din momentul in care este prins, pentru Mugur Călinescu și pentru familia lui incepe calvarul, după metodele 
binecunoscute ale Securității ceaușiste. Urmează marginalizarea, oprobriul public, este declarat dușman al 
poporului, pică examenele de admitere la facultate iar părinții sunt hărțuiți la locul de muncă. Din 1981 și până în 
1985 este anchetat în permanență, fiind ținut la Securitate și câte 24 de ore. 

În urma anchetelor, din copilul plin de viață, Mugur devine un om abătut, retras, tăcut, și nu povestește 
maniera în care decurg anchetele la Securitate nici măcar familiei: "Lasă mamă, că nu trebuie să știi tu...". După 
doar patru ani, deși anterior era sănătos tun, Mugur Călinescu se îmbolnăvește de leucemie, și după un an de chinuri 
groaznice moare pe un pat de spital la Iași, la numai 21 de ani, existând suspiciunea că ar fi fost otrăvit sau iradiat in 
timpul anchetelor la Securitate. 

În 2008, Mugur Călinescu, elevul de la Botoșani, a fost declarat erou anticomunist.  
Victimă a unui sistem bolnav care a corupt sufletele oamenilor, Mugur ne-a dat un exemplu de curaj pe care 

trebuie să-l păstrăm viu în noi.  
Astăzi trăim vremuri sumbre, se vrea creșterea finanțării serviciilor secrete, se vor a fi trecute legi care să 

permită SRI-ului acces nelimitat la datele personale ale cetățenilor, la viața lor privată.  
Guvernanții noștri vor să ofere o putere supra-statală serviciilor secrete, istoria se repetă în fața noastră iar noi 

rămânem pasivi în fața unui pericol care va însemna să ne pierdem din nou libertatea de exprimare, de gândire, 
libertatea de a fi!  

Se va ajunge la un sistem la fel de represiv precum sistemul care l-a ucis pe tânărul Călinescu, ba chiar mai 
rău! 

 Nu putem lăsa istoria să se repete stimați colegi!  
Trebuie să ne impotrivim oricărei inițiative de acest gen, asta dacă ne dorim ca puterea să rămână la noi, 

cetățenii acestei țări, și nu în mâinile unor domni cu gulere albe și ochi albaștri. 
 Întru încheiere, aș dori să mă înclin în fața sacrificiului suprem pe care Mugur Călinescu l-a făcut, în numele 

libertății! 
Deputat 

Radu Vicentiu Grădinaru 
*** 
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FACTURILE ȘI PROFITUL - PREȚUL LA ALIMENTE 
Stimate domnule președinte,  
Stimați colegi, declarația mea politică se numește „Facturile Și Profitul - Prețul La Alimente” și vizează un 

subiect extrem de important. 
Dragi colegi deputați –  
Deși anul 2021 a fost marcat de producții istorice la cereale, dar și de creșteri de prețuri la energie electrică, 

materii prime, preţurile alimentelor cresc de la o lună la alta, iar coșul de cumparaturi a devenit un lux pentru cei 
care până acum se aflau la limita supraviețuirii. 

În ceea ce privește situația de anul 2022, consider că prețurile la alimente se vor ajusta o dată la două-trei luni, 
pe măsură ce procesatorii din industria agricolă se vor aproviziona cu materie primă. 

Creşterea preţurilor îngrăşămintelor, afectate de creșterea preţurilor energiei, a sporit costurile fermierilor 
pentru producerea recoltelor, punând un mare semn de intrebare pentru anul 2023. 

Reprezentanţii industriei alimentare majorează preţurile de la o săptămână la alta. Antreprenorii nu se tem de 
lipsa stocurilor, ci de creşterea preţurilor. Populaţia, în special cei cu pensii şi salarii modeste, este îngenunchiată de 
aceste scumpiri. 

Deşi în mod normal preţurile ridicate ar urma să facă loc producţiei majorate, costul ridicat al factorilor de 
producţie, evoluţia pe plan global a pandemiei şi condiţiile climatice mai nesigure ca niciodată lasă puţin loc pentru 
optimism în privinţa revenirii la condiţii de piaţă mai stabile. Astăzi cererea este mult mai mare ca de obicei, ceea ce 
pune o mare presiune pe prețuri. Preţurile mai ridicate la alimente au contribuit la majorarea inflaţiei, deoarece 
economiile se redresează în urma crizei provocate de pandemie, iar astăzi sunt la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 
ani. Cel mai grav afectate vor fi țările dependente de importuri, iar cei mai afectați vor fi oamenii săraci. 

Cel mai mult resimt creșterile de prețuri consumatorii de ulei, de cartofi și de margarină, acestea fiind 
alimentele cu cele mai mari scumpiri. Cea mai mare creștere lunară de preț de 23,2%, după o creștere de 8,5% în 
luna precedentă, a înregistrat-o prețul mediu al uleiurilor vegetale. Creșterea de preț anuală a ajuns la valoarea de 
56,1% de la 36,8%. În ultimele 12 luni, creșterea medie lunară a prețului uleiului la nivel mondial a fost de 4,1%. 

Aceste valori surprinzătoare au fost determinate de reducerea drastică a exporturilor din regiunea Mării Negre, 
pe fondul conflictului armat din Ucraina. Creșterea fără precedent a prețului uleiului de floarea soarelui a atras după 
sine și creșterea prețurilor uleiului de palmier, soia și rapiță, în condițiile cererii sporite la nivel global. 

Prețul zahărului a crescut cu 6,7% în martie 2022, iar creşterea anuală s-a accelerat până la 22,6%, de la 
10,3% în luna anterioară. O creştere mai mare a preţului a fost prevenită de evoluţia bună a producţiei din India, 
unul dintre principalii exportatori la nivel global. 

La prețul produselor lactate se înregistrează a șaptea creștere lunară consecutivă, de 2,6%, după un avans de 
6,7% în luna anterioară, iar creșterea anuală s-a temperat la 23,6%, de la 25,2%. 

Prețul cărnii de porc a înregistrat cea mai mare creștere lunară din 1995. Menținerea unei cereri solide în 
condițiile reducerii ofertei, a determinat creșteri de preț și la carnea de vită și pasăre.  

Preţul cărnii şi-a accelerat creşterea anuală până la 19%, de la 17%, şi a atins un nou record, pe fondul unei 
creşteri lunare de 4,8%, după un avans de 2% în luna anterioară. 

Prețurile la cereale și-au accelerat creșterea anuală până la 37,3%, cea mai mare din iulie 2011. Întreruperea 
exporturilor din regiunea Mării Negre, dar și incertitudinile cu privire la starea culturii de grâu din Statele Unite au 
determinat o creștere a prețului la grâu cu o rată lunară de 19,7%, după un avans de 2,1% în luna precedentă. 

Prețul porumbului înregistrează un nou record al ultimilor 32 de ani, crescând cu 19,1% față de luna 
precedentă. Recorduri similare s-au înregistrat și la orz și sorg, ajungând la creșteri lunare de 27,1%, respectiv 
17,3%. 

În schimb, dacă în ultimii ani am avut producții foarte bune de cereale, am trimis la export mari cantități de 
materie primă și am importat mult mai scump produse finite.  
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Pe fondul crizei, multe țări au în vedere măsuri pentru protejarea rezervelor interne de cereale, iar gheața a 
fost spartă de Ungaria, care a anunțat că vor fi interzise toate exporturile de cereale, din cauza creşterii preţurilor, în 
urma invaziei ruse în Ucraina. 

Deși ar fi o veste bună la prima vedere, lucrurile nu stau chiar așa. Această scădere trebuie pusă pe seama 
creșterii exporturilor de materie primă, nu pe scăderea importurilor de produse alimentare, care s-au cifrat la 9,1 
miliarde de lei. 

Vor fi probleme și noi trebuie să ne asigurăm că vom însămânța cu cereale toată suprafața prevăzută, să 
asigurăm fertilizarea culturilor, irigarea și să rămânem un furnizor de cereale pe piața externă.  

Din păcate, în ultimii doi ani nu am mai respectat programul național de refacere a sistemului de irigații, 
pentru că nu au mai fost respectate alocațiile financiare prevăzute.  

Statul român nu mai deține, la ora aceasta, spații de depozitare, astfel încât să poată crea rezerve. Fermierii își 
vând imediat după recoltare producțiile de cereale către marii angrosiști la prețuri mici, după care aceștia încep să 
vândă în funcție de cotațiile internaționale, care sunt mult mai mari.  

Pe de altă parte, singurul combinat de îngrășăminte chimice stă închis, pentru că statul nu a găsit de cuviință 
să sprijine producția de aici.  

Importurile de îngrășăminte chimice  vor contribui la scumpirea producției de cereale cu circa 30% anul 
acesta.  

Combinat cu scumpirea prețurilor la energie, gaze și combustibili, acest lucru va pune o presiune și mai mare 
asupra puterii de cumpărare a românilor, care și așa este scăzută.  

Plafonarea prețurilor la utilități acoperă doar 30% din pierderile în sectorul de panificație, ca să dau numai un 
exemplu. Întreaga industrie alimentară se confruntă cu mari probleme economice, pentru că măsurile de sprijin 
promise continuă să lipsească, iar efectul va fi că multe se vor închide, iar mulți angajați vor deveni șomeri. 

Asistăm la o creștere a prețurilor la produsele alimentare care va continua și în perioada următoare. Nu vom 
vorbi despre o penurie de alimente, dar scumpirea le vor face mai puțin accesibile pentru mulți dintre români.  

În aceste condiții, vom fi mult mai selectivi și, cu siguranță, spre sfârșitul anului vom constata că a scăzut și 
risipa alimentară. Ungaria a decis să blocheze exporturile de cereale, iar acum și Bulgaria cochetează cu această 
idee.  

România își asigură fără probleme necesarul de cereale, astfel că ceea ce se exportă nu afectează necesarul de 
consum intern. Este de așteptat însă ca producțiile să scadă pe fondul crizei îngrășămintelor chimice, în sensul că nu 
vom mai raporta producții-record. 

Prețurile produselor alimentare vor continua să crească, dar nimeni nu poate spune cu cât. Noi trebuie să ne 
găsim cadența în ceea ce privește asigurarea populației cu produse românești.Trebuie acordate facilități pentru 
producătorii români și crearea unui lanț cât mai scurt între ei și consumatori. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Nagy Vasile 
*** 

 

Legile securității și diavolul din detalii 
Stimate colege/Stimați colegi, 
Printre legile care s-au anunțat că vor intra pe circuitul parlamentar, după ce sunt aprobate în Guvern, sunt 

legea SRI, SIE, a CSAT, a Ministerului de Interne, legea securității cibernetice sau legea securității naționale. 
Așa numitele ”legi ale securității” – un pachet de 10 proiecte de legi privind securitatea națională, conțin 

multe propuneri venite de la serviciile de informații. Desigur, vechea lege a securității naționale are nevoie de o 
serie de îmbunătățiri, spectrul de amenințări la adresa României fiind, astăzi, mult mai divers decât acum două 
decenii, când au avut loc ultimele modificări, nimeni nu neagă acest aspect.  
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Cu toate acestea există o serie de propuneri care trezesc suspiciuni mai mult decât rezonabile, îngrijorătoarea 
de-a dreptul – și amintesc doar de faptul că nu există vreo prevedere privind limitarea mandatului directorilor SRI, 
SIE, STS sau SPP! Scandaloasă este și propunerea ca ofițerii serviciilor secrete să nu poată fi audiați, percheziționați 
sau reținuți pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu decât numai de procurori anume desemnați! 

În plus, procurorii pot intra în sediile SRI care gestionează informații secrete de stat doar cu aprobarea 
președintelui CSAT, care este președintele țării, și cu informarea prealabilă a directorului Serviciului. Cu alte 
cuvinte, în caz de, Doamne ferește, o implicare a băieților cu ochi albaștri în traficul cu produse petroliere, precum 
s-a întâmplat în cazul războiului din Serbia, hoțului i se vor transmite toate datele necesare pentru a-și acoperi 
faptele! 

Asta în timp ce o altă propunere stipulează ca cetățenii, ale căror drepturi sunt apărate de Constituție, vor fi 
obligați să sprijine agenții SRI la cerere în derularea operațiunilor serviciului de informații! 

Stimați colegi, am impresia că România se apropie, din ce în ce mai mult de un stat totalitar, în care puterea 
este deținută de tot felul de găști al căror principal scop este conservarea privilegiilor de castă, inclusiv de castă 
politică! 

Iar presa, care ar fi trebuit să fie ”câinele de pază al democrației”, dar care, în schimb, este bine plătită din 
bani publici, tace mâlc și evită cu grație acest subiect care va ajunge, după cum spunea chiar prim-ministrul Ciucă, 
imediat, în Parlament, primul pas fiind, deja, făcut - la începutul lunii mai, Parlamentul a decis formarea unei 
comisii speciale pentru legile siguranței naționale... 

Vă atrag atenția, stimați colegi, că aceste legi reprezintă un atac la adresa democrației din România, mărind 
semnificativ puterea serviciilor secrete! 

Deputat 
Silviu-Titus Păunescu 

*** 
 

Orașul Tecuci – singura localitate din România fără buget aprobat 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Prin declarația mea de astăzi doresc să trag un semnal de alarmă față de situația critică în care se află Orașul 

Tecuci. Nu cred că, după 32 de ani de democrație și administrație publică în România, ne-am fi putut imagina că 
într-un oraș de circa 31.000 de locuitori adminitrația locală ar fi putut ajunge la terifianta “performanță” de a nu fi în 
stare să adopte bugetul local. Este revoltător modul în care aleșii locali ai acestui Oraș s-au îndepărtat de la menirea 
lor de a-și face datoria față de cetățeni. Ei nu înțeleg că jurământul pe care îl depun la preluarea mandatului nu 
reprezintă doar niște vorbe în vânt.  

Suntem la jumătatea anului și consilierii locali nu au reușit să aprobe Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse 
de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2022. Până acum orașul a funcționat în mod de avarie, cu 8% din 
bugetul pe anul 2021. De luna aceasta nu se mai pot face plățile pentru lucrările de investiții, pentru asfaltare, pentru 
iluminatul public și salubrizare, pentru funcționarea Poliției Locale, pentru reabilitărea și modernizărea unor școli. 
Sunt în pericol de neplată prestațiile sociale către persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora, către asistații 
sociali, precum și bursele elevilor. Programul “Masă caldă în școli” nici măcar nu s-a putut derula. Ceea ce este și 
mai grav este faptul că se pot pierde eventualele finanțări din PNRR.  

Îmi exprim indignarea față de felul în care Primarul și consilierii locali ai Orașului Tecuci pun mai presus 
orgoliile de partid și ambițiile lor politice mărunte. Oare ce doresc să demonstreze cu acest blocaj? Că sunt mari 
politicieni? Că sunt maeștrii ai luptelor politice și buni combatanți pe scena politică? Dacă nu reușiți să asigurați un 
buget acestui oraș, cum veți putea oare face față provocărilor ce vor fi în toamna și iarna care urmează, cu prețuri în 
creștere la energie? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 19 - 2022  
Săptămâna 6 – 10 iunie 2022  

 

 

92 
 

Stimați aleși locali ai Orașului Tecuci, ați uitat complet de ce v-au votat cetățenii! Nu cred că îi mai 
reprezentați pe cei care au pus ștampila pe buletinul de vot! Reprezentați alte interese și dacă nu reușiți să stabiliți 
un dialog și să găsiți soluții, mai bine prezentați-vă demisiile!  
 

Deputat 
Lilian Scripnic 

*** 
 

Guvernul acționează împotriva României! Din nou 
 

În plină criză economică, Guvernul României a emis proiectul de Ordonanță de urgență pentru scăderea 
capacităților de producție a energiei electrice și, implicit, punerea la pământ a industriei miniere. În următorii 8 ani, 
capacitatea de producție a energiei electrice pe bază de carbune, lignit și huilă, trebuie să dispară, ceea ce înseamnă 
16,9% din întreaga producție a României, conform ANRE. 

Dacă proiectele de investiții în creșterea sau înlocuirea acestor capacități sunt doar teorii puse pe hârtie care 
nu au vreun termen de realizare, pentru punerea la pământ a acestor centrale ce funcționează pe bază de cărbune este 
un termen fix: 31.12.2030. 

Acest proiect de OUG vine să rezolve una din chestiunile asumate prin PNRR, un plan bine pus la punct, dar 
nu pentru români. Acum pot înțelege toți românii de ce acest PNRR a fost ascuns de ochii lumii? 

Mai mult, pe lângă faptul că energia lipsește și va lipsi din ce în ce mai mult, prețul acesteia astăzi punând 
mari probleme atât populației cât și industriei, mai intervine o problemă gravă: închiderea minelor, programată clar 
prin această propunere de OUG. Se pare, din nou, că guvernului nu îi pasă de miile de oameni ce își câștigă 
existența cu greu în subteran. Oare ce vor face aceștia, având în vedere faptul că programele de reconversie socială 
ori nu există, ori sunt doar alte minciuni puse pe hârtie și înghit sume imense fără rezultate? Cum va învăța un miner 
să facă o afacere profitabilă din care să trăiască luând în calcul birocrația cruntă din țară? Ce afacere ar putea să 
dezvolte în Valea Jiului, unde nu mai câștigă nimeni bani din alte activități? Sunt întrebări la care nimeni nu 
răspunde, guvernul are doar o țintă: centralele electrice și mineritul să dispară! 

Să nu mai spunem că aceste centrale electrice se întind pe hectare întregi, iar vânzarea lor la kilogram și 
dezafectarea lor poate fi o altă afacere profitabilă. Dar, din nou, nu pentru români. 

Distrugem absolut totul în România, munca a generații întregi! 
Vă mulțumesc! Cu ghilimelele de rigoare. 

Deputat 
Gianina Șerban 

*** 
 

Discriminarea doamnei prof. Maria Peligrad de către primarul UDMR  
din Sfântu Gheorghe – un gest xenofob impardonabil 

 

Autoritățile locale din Sfântu Gheorghe acordă anual titlul „Pro Urbe”, distincţie instituită de Consiliul Local 
Sfântu Gheorghe, reprezentanților de seamă ai comunității, iar anul acestea Forumul Civic al Românilor din judeţele 
Covasna, Harghita şi Mureş a nominalizat-o pe preşedinta Fundaţiei „Mihai Viteazul”, doamna prof. Maria 
Peligrad,. Propunerea Forumului Civic a trecut inițial de votul majorității membrilor comisiei pentru învăţământ, 
cultură şi ştiinţă din cadrul Consiliului Local. Cu toate acestea, printr-un gest sfidător și abuziv, propunerea a fost 
ulterior respinsă în ultima clipă, în plenul ședinței din data de 28 aprilie, chiar de către aceiași consilieri locali care 
au fost de acord cu doar câteva zile în urmă.  

Motivul invocat public de către primarul UDMR din Sfântu Gheorghe pentru acest gest dezgustător este unul 
halucinant. Acesta justifică retragerea premiului de implicarea doamnei Peligrad în dosarul din justiție prin care 
Forumul Civic a obținut anularea Hotărârii de Guvern prin care steagul secuiesc al municipiului a fost adoptat. 
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Motivarea instanței de judecată care a anulat acest simbol local la solicitarea Forumului Civic este aceea că românii 
nu sunt reprezentați pe acest simbol local. Drept urmare, groful UDMR Antal Arpad a decis să acționeze ca un 
demn urmaș al lui Horthy și a blocat acordarea premiului distinsei doamne profesoare Maria Peligrad, un intelectual 
deosebit și membru de bază al societății civile românești din județul Covasna.  

Din păcate ni se demonstrează din nou faptul că grofii UDMR nutresc un dispreț profund față de puținii 
români care au mai rămas încă în județul Covasna, pe care îi consideră intruși, populație nedorită și doar tolerată. 

Așadar, ne întrebăm cu ce este vinovată doamna Peligrad că Guvernul României și clasa politică din ultimii 
32 de ani s-au făcut preș în fața UDMR-ului, pas cu pas alimentând ambițiile revizioniste și autonomiste ale 
acestora? Care este vina doamnei Peligrad că Guvernul a devenit sluga UDMR și a emis o hotărâre prin care se 
instituia un steag secuiesc drept simbol al unui oraș în care românii reprezintă o comunitate importantă? Prin gestul 
său, groful aflat la conducerea Primăriei Sfântu Gheorghe nu a discriminat în mod dezgustător un om remarcabil, 
care timp de aproape 40 de ani și-a dedicat activitatea în folosul societății civile din județele Harghita și Covansa ci 
întreaga națiune română, pentru că ofensa adusă doamnei Peligrad este o ofensă adusă națiunii române, pe care 
doamna profesoară o servește de peste 40 de ani. 

În calitate de demnitar al statului român condamn cu vehemență acest nou gest xenofob al grofului aflat la 
conducerea Primăriei Sfântu Gheorghe. UDMR a dovedit din nou că este nu doar o promotoare a terorismului ci și o 
formațiune profund antiromânească, promotoare a urii interetnice, animată exclusiv de visul Ungariei Mari.  

În egală măsură condamn cu vehemență și atitudinea slugarnică a PSD și PNL, complici ai UDMR în 
derularea acțiunilor mult prea evidente de epurare etnică a românilor din județul Covasna. Din păcate, în lipsa unor 
politici publice coerente, românii din sud-estul Transilvaniei vor fi alungați, reduși numeric și intimidați spre tăcere 
pentru totdeauna, în cele din urmă dispărând cu totul, spre satisfacția acestor politicieni șovini care acționează 
împotriva României pentru ca Transilvania să fie din nou ocupată de Ungaria. 

 

Deputat 
Dan Tansa 

*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 
 „Gripa tomatelor” – noul virus care se răspândește în India 

Stimate domnule ministru, 
Medicii indieni raportează un focar al unei boli misterioase – „gripa tomatelor” sau „febra tomatelor”.  
Boala și-a primit numele din cauza veziculelor roșii, dureroase, care apar la persoanele infectate pe tot corpul, 

scrie ediția britanică a ziarului „Express”. 
Astfel, peste 80 de cazuri de „gripă a tomatelor” au fost raportate în sud-vestul Indiei, în statul Kerala. 
Profesori și specialiști din domeniul medicinei au explicat că gripa tomatelor nu este o boală fatală, dar se 

poate transmite de la persoană la persoană, cei mai afectați fiind copiii sub 5 ani. Când sunt infectați cu „gripa de 
tomate”, pacienții dezvoltă erupții cutanate roșii mari, pe tot corpul. Până în prezent, nu există un tratament specific 
pentru „febra tomatelor”, așa că infecția este combătută simptomatic - pacienții sunt sfătuiți să bea multă apă și să 
stea în pat. 

Potrivit virusologilor, aceasta poate fi o nouă variantă a așa-numitului sindrom mână-picior-gură, o infecție 
virală frecventă la copiii mici. În general, oamenii de știință au observant că „gripa de tomate”, se aseamănă cu 
simptomele variolei maimuțelor, frecventă în Europa, în ultimul timp. Opt cazuri au fost confirmate în Spania și 
Italia, iar alte zeci sunt suspectate.  

Domnule ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce informații concrete aveti cu privire la acest nou tip de virus? 
2. În momentul actual, sunt înregistrate cazuri ale acestei boli în România? 

Solicit răspuns în formă scrisă. 
Cu deosebită considerație,                   Deputat 

Raisa Enachi 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Proiectul Legii Decarbonizării 
Stimate domnule prim-ministru, 
Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate ”Univers” și Federația Națională Mine Energie v-au trimis 

o adresă prin care vă solicitau o întâlnire urgentă pentru a discuta despre proiectul Legii Decarbonizării, secretizat și 
trimis la Bruxelles de ministrul Virgil Popescu. Având în vedere acutizarea problemelor cauzate de sărăcie în 
România, criza energetică la nivel global, dar și importanță funcționării în regim de siguranță a sistemului 
electroenergetic național (SEN), trebuia dezbătută public Legii Decarbonizării (chiar dacă avem acord prevăzut în 
PNRR și care ar trebui să intre în vigoare la data de 30 iunie 2022). „În data de 15 martie 2022, a avut loc o întâlnire 
la sediul Ministerului Energiei cu domnul ministru Virgil Daniel Popescu, în care s-a convenit ca, înainte de a se 
trimite proiectul legii decarbonizării spre consultare la Comisia Europeană, să fim informați și consultați cu privire 
la impactul social al Legii decarbonizării, din cauza căreia sunt puse în pericol peste 15.000 de locuri de muncă. 
Considerăm că este imperios necesar introducerea în lege a unui pachet de protecție socială consistent, care să 
răspundă la nevoile actuale ale salariaților – acordarea unui venit de completare pe o perioadă de 4 ani pentru 
salariații disponibilizați, acordarea de plăți compensatorii și pensionarea salariaților cu o vechime de minim 25 ani”, 
se arată în adresa trimisă de sindicaliști. „Atragem atenția despre pericolul destabilizării Sistemului Energetic 
Național din 2016 și spuneam că aici se va ajunge. Și singurul lucru pe care l-au făcut a fost să modifice Legea 
energiei electrice și au tot modificat-o până a convenit altor interese, pentru că ieșeau prea mulți bani din importul 
de energie ca să se mai concentreze pe siguranța sistemului energetic. Au schimbat până și definițiile componentelor 
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care țin de siguranța națională. Acum au aruncat povestea asta cu pensionările înainte de termen, pentru ca oamenii 
să nu se mai gândească la ce facem în următorii ani”, conform declarațiilor președintelui Federației Naționale Mine 
Energie. Potrivit sindicaliștilor, centralele pe gaz nu vor fi rentabile având în vedere prețurile uriașe ale gazelor, se 
va ajunge ca energia produsă de termocentralele pe cărbune să fie mai ieftină cu 100 de lei decât cea produsă pe gaz, 
în condițiile în care la cărbune se plătesc integral și certificatele de carbon.  

Stimate domnule prim-ministru, vă întreb cum este posibil să continuăm această politică dezastruoasă a 
Ministerului Energiei în ceea ce privește soarta sistemului energetic național, a celor 15.000 de salariați de la 
Complexul Energetic Oltenia sau a altor zeci de mii de locuri de muncă din industria conexă. De ce nu ați răspuns 
sesizărilor sindicatelor din domeniul energetic? Considerați acceptabil din partea statului român să închidă 
termocentralele pe cărbune atât timp cât nu ați înlocuit cu centrale pe gaz sau pe curent electric? Românii vor să 
lucreze, considerați că mai avem nevoie de alți zeci de mii de șomeri sau pensionați anticipat? Dacă în Germania 
sau Polonia se poate să fie folosită resursa de cărbune, de ce în România nu se poate? De ce mergeți la Bruxelles 
fără să negociați nimic favorabil pentru statul român pe care îl reprezentați? 

Solicit răspuns scris.  
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
       domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministru al Afacerilor Externe 
                  

Stadiul actual de implementare a prevederilor Acordului din 20 mai 2021  
între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte 

 

Stimate domnule prim-ministru, 
Stimate domnule ministru, 
Acordul din 20 mai 2021 între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea 

construirii unor apeducte a fost aprobat abia la 5 ianuarie 2022 (la o distanță de 7 luni și jumătate de la semnare) și 
publicat în Monitorul Oficial la 13 ianuarie 2022. Textul Acordului fusese convenit de ambele părți încă din anul 
2020. 

Prin acest Acord, având în vedere intenția autorităților din județul Iași din România și din raioanele Nisporeni, 
Ungheni, Glodeni și Fălești din Republica Moldova de a coopera în domeniul serviciilor de alimentare cu apă, 
ținând cont de prevederile articolului 10 alineatul (3) din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii 
Moldova  privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău 
la 28 iunie 2010, Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, au convenit să permită amplasarea unor 
apeducte, cu subtraversarea râului Prut, în următoarele locuri: 

a) între localitățile Măcărești (România) - Măcărești (Republica Moldova); 
b) în sectorul localității Tabăra (România); 
c) între localitățile Sculeni (România) - Sculeni (Republica Moldova); 
d) între localitățile Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova). 
Acest Acord interguvernamental face trimitere la Acordul de colaborare între județul Iași din România și 

raionul Ungheni, orașul Ungheni și raionul Nisporeni din Republica Moldova în domeniul serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare, semnat la 29 iulie 2014, precum și la Acordul de colaborare între Consiliul 
raional Ungheni, Consiliul local Ungheni și Județul Iași – Consiliul Județean Iași în domeniul serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare, semnat la 30 iulie 2014. 

A durat ca niște Acorduri de cooperare transfrontalieră semnate de autoritățile locale de pe ambele maluri ale 
Prutului în 2014 să se concretizeze, în 2020, într-un text de Acord interguvernamental convenit, ca în 2021 acesta 
din urmă să fie semnat, și abia în 2022 să fie aprobat. Exprimăm opinia că ritmul lent în care se dezvoltă în acest caz 
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concret cooperarea transfrontalieră dintre cele două state ale noastre este de natură să dezamăgească și să pună sub 
semnul întrebării capacitatea de implementare a proiectului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți, fiecare în partea sa de atribuții 
și competențe: 

1. Care este stadiul actual de implementare a prevederilor Acordului din 20 mai 2021 între Guvernul României 
și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte. 

2. Motivele temeinice pentru care Acordul interguvernamental semnat la 20 mai 2021 a fost aprobat de 
Guvernul României abia la 5 ianuarie 2022, la o distanță de 7 luni și jumătate de la semnare. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
Cu respectul cuvenit, 

Deputat 
Boris Volosatîi 

*** 
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Sărbătoarea de Rusalii Catolice de la Şumuleu Ciuc din Harghita 
Stimate domnule ministru, 
La data de 4 iunie 2022, Preşedintele Klaus Iohannis a primit Premiul European Carol al IV-lea al Asociaţiei 

Germanilor Sudeţi, într-o ceremonie care a avut în Germania. „UE este unită în jurul valorilor sale fondatoare în 
care România şi românii cred cu toată puterea: libertate, democraţie, stat de drept, solidaritate, cooperare şi respect 
reciproc”, a declarat președintele în discursul rostit după decernarea premiului. „Pentru noi, românii, persoanele 
aparținând minorităților naționale reprezintă un bogat patrimoniu de cultură, tradiție și valori, a căror protecție și 
dezvoltare, cu implicarea nemijlocită a majorității, sunt esențiale pentru atingerea potențialului real al societăților 
noastre. Păstrarea identității, prin promovarea și protejarea drepturilor acestor minorități, asigurarea participării lor 
efective la luarea deciziilor, la dezvoltarea economică, socială și culturală a României au reprezentat o constantă a 
priorităților politice ale statului român, după anul 1990, un obiectiv asumat în mod transpartinic. 

Domnule ministru, considerați o dovadă de respect reciproc între minoritățile naționale  faptul că la 
sărbătoarea de Rusalii Catolice de la Şumuleu Ciuc din Harghita au fluturat sute de steaguri ale Ungariei? Peste 
60.000 de credincioşi au participat  la un pelerinaj religios sau a fost încă o mișcare politică organizată de UDMR? 
Majoritatea steagurilor aveau scrise în limba maghiară denumirile  localităților din Romania, credeți români sau alte 
minorități, ar putea organiza așa ceva pe teritoriul Ungariei? Măcar de respect pentru că se află încă pe pământ 
românesc nu trebuiau să sfideze încă odată poporul român, iar dumneavoastră, în același timp  dați declarații pe 
rețele de socializare precum că „România și românii primesc, în acest fel, o binemeritată recunoaștere și apreciere la 
nivel internațional pentru poziția lor pro-europeană constantă și pentru susținerea fermă a valorilor europene. Onorat 
să fiu prezent în delegația condusă de președintele Klaus Iohannis cu această ocazie foarte importantă”. Chiar dacă 
ați fost plecat în Germania împreună cu  președintele Klaus Iohannis, consider absolut necesară o reacție 
diplomatică, alături de alte instituții ale statului român, fără a afecta relațiile bilaterale dintre cele două state, pentru 
a nu ne mai confrunta cu asemenea jigniri din partea unei minorități conlocuitoare. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,           Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația spitalelor de astăzi 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere faptul că pe mai multe grupuri publice de discuții sunt menționate serii de abuzuri care au loc 

în unități spitalicești care aparțin atât mediului public cât și celui privat, vă rog respectuos să binevoiți să-mi 
comunicați în scris răspunsurile la următoarele întrebări: 

1. În baza căror prevederi legale se organizează, în prezent, triajul de covid în spitale? 
2. În baza căror prevederi legale este impusă purtarea măștii în interiorul spitalelor? 
3. În baza căror prevederi legale, pentru realizarea unei ecografii (morfologie fetală) este interzis accesul 

ambilor părinți? 
4. În baza căror prevederi legale, persoanele internate în spital nu pot fi vizitate nici măcar de familie? 
5. În baza căror prevederi legale, tatăl copilului nou-născut nu poate vizita mama pe durata primelor zile de 

viață ale copilului, cât mama este internată? 
Cu deosebită considerație,                  Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situația vaccinurilor achiziționate de România 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere răspunsul dumneavoastră nr.AR6629/04.05.2022, România a contractat 56 milioane de doze 

de vaccin anti COVID 19 pentru anii 2020-2021, deși în spațiul public este vehiculată varianta de 120 milioane de 
vaccin. O parte dintre aceste doze de vaccin au expirat sau au primit de la Agenția Europeană pentru Medicamente 
(EMA) o extindere de la 6 la 9 luni pentru vaccinul produs de Pfizer/BioNTech. 

În aceste condiții, revin cu următoarele întrebări: 
- Din totalul de doze de vaccin cumpărate de România, câte doze de vaccin au expirat? 
- Ce s-a întâmplat cu dozele de vaccin expirate? Câte doze de vaccin urmează a fi distruse, în ce condiții și 

cine va plăti aceste costuri pentru distrugere?  
- Înainte de a expira vaccinurile ați donat o partea dintre acestea? Câte doze ați donat și unde? Au fost și 

vaccinuri pe care le-ați revândut și unde anume? 
Solicit răspuns în scris.  
Cu mulțumiri,         Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Voucherele electronice prevăzute în Programul Sprijin pentru România 
Stimate domnule ministru, 
În ultima zi a lunii mai, după multe luni de dezbateri publice și promisiuni, Guvernul a aprobat Ordonanța de 

urgență pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri 
temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare 
materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele 
măsuri de distribuire a acestuia. Prin urmare, ați anunțat public faptul că a început emiterea voucherelor electronice 
prevăzute în Programul Sprijin pentru România. Valoarea unui voucher electronic este de 250 de lei, sumă ce poate 
fi folosită pentru achiziționarea de alimente.  
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Declarația dumneavoastră pe rețelele de socializare este următoarea: „Au început să fie emise voucherele 
electronice prevăzute în Programul Sprijin pentru România! Îi asigurăm pe toți beneficiarii că vor ajunge la ei cât 
mai curând posibil, iar banii vor putea fi folosiți oricând". Peste 2,5 milioane de beneficiari primesc tichete în 
valoare de 3,1 miliarde de lei. Cine sunt beneficiarii, conform OUG 63/2022: 

a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și 
beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii 
sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei.  

b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii 
sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei.  

c) Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai 
mici sau egale cu 600 lei.  

d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 
lei.  

e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare.  

f) Persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.  
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a semnat contractele cu instituțiile private care au câștigat 

achiziția directă și se vor ocupa de emiterea cardurilor: Edenred, Sodexo și UpRomania, livrarea către beneficiari 
fiind asigurată de Compania Națională Poșta Română cu care s-a semnat „Convenția de etichetare, colectare și 
distribuție a tichetelor sociale emise pe suport electronic" în data de 18 mai. Mecanismul de distribuire prevede trei 
etape: emiterea cardurilor de către unitățile desemnate (imprimarea datelor beneficiarilor și inserarea CIP-ului), 
distribuirea prin intermediul CN Poșta Română și încărcarea valorică a cardurilor. Voucherele sociale vor fi 
acordate în patru tranșe, reprezentanții MIPE având în vedere că la jumătatea lunii iulie, după evaluarea 
implementării primei etape, să adapteze calendarul următoarelor tranșe pentru ca beneficiarii să poată utiliza cât mai 
urgent voucherele pentru achiziționarea alimentelor și meselor calde.  

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) va actualiza lunar, înainte de fiecare alimentare a tichetului 
social pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, listele cu beneficiari, pentru a verifica eventuale 
modificări intervenite față de listele anterioare. Pentru beneficiarii nou introduși în program vor fi eliberate noi 
suporturi electronice. De asemenea, verificarea condițiilor de venit pentru beneficiarii incluși în categoriile a)-d), se 
face exclusiv de către Agenția Națională de Administrare Fiscala (ANAF). 

În aceste condiții, vă întreb, domnule ministru, care este numărul real de beneficiari ai voucherelor electronice 
sociale prevăzute în Programul Sprijin pentru România? Aveți aceste cifre de la Agenția Națională de Administrare 
Fiscala (ANAF)? 

Care sunt cheltuielile de la bugetul de stat pentru realizarea Programului Sprijin pentru România? Celelalte 
stat membre al Uniunii Europene au programe identice sau au ajutat cetățenii proprii prin alte metode și chiar de la 
începutul acestui an, nu din luna a șaptea a anului 2022? 

Care sunt cheltuielile de la bugetul de stat pentru contractele semnate cu instituțiile private care au câștigat 
achiziția directă și se vor ocupa de emiterea cardurilor: Edenred, Sodexo și UpRomania?  Dar cele care se referă la 
livrarea către beneficiarii  voucherelor sociale prin Compania Națională Poșta Română cu care s-a semnat 
„Convenția de etichetare, colectare și distribuție a tichetelor sociale emise pe suport electronic”? 

Nu în ultimul rând, doresc să știu cum va obține un român din mediul rural acele alimente de la magazinele 
sătești dacă acestea nu dețin POS sau nu sunt membre ale rețelei Edenred, Sodexo și UpRomania? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,                       Deputat 

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

Suplimentarea componentei de împrumuturi din PNRR pentru sistemul național de irigații 
Stimate domnule ministru, 
România are disponibili, prin PNRR, 29,2 miliarde de euro, din care 14,24 miliarde de euro fonduri 

nerambursabile și aproximativ 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, creditele putând fi accesate până la 
31 decembrie 2026. 

În contextul creizei economice și alimentare, extinderea și buna funcționare a sistemului național de irigații 
este de o importanță strategică! 

Prin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi precizați când veți începe negocierile pentru a solicita 
CE suplimentarea componentei de împrumuturi din PNRR, pentru introducerea investițiilor pentru infrastrucura de 
irigații în Plan? 

Solicit răspuns în scris.       Deputat 
Cu mulțumiri,     Silviu-Titus Păunescu 

*** 
 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Pachetul „Sprijin pentru România” 
Stimate domnule ministru, 
Anula cesta, conform analizelor economice măsurile de plafonare și compensare a facturilor la energie vor 

costa contribuabilii aproximativ de 37,2 miliarde lei, cee ace va antrena o creștere a deficitului bugetar de 
aproximativ 7% din din Produsul Intern Brut. 

Având în vedere că această creștere nu se încadrează recomandărilor instituțiilor financiare europene și 
internaționale care solicită României reducerea deficitului, țara noastră fiind chiar singura din UE în procedură de 
deficit excesiv, vă rog să îmi precizați următoarele:  

1. considerați că măsurile din programul ”Sprijin pentru România, care au ca scop ajutorul anumitor categorii 
sociale să se apere de inflație, pot avea un effect contrar, ele păgubind chiar aceste categorii de oameni defavorizate 
prin întreținerea și prelungirea inflației? 

2. Care au fost motivele implementării atât de târzii, 1 iulie 2022, ale programului ”Sprijin pentru România”? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,        Deputat  

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Cheltuielile de capital ale României 
Stimate domnule ministru, 
Cheltuielile statului care aduc valoare adăugată în economie și facilitează dezvoltarea și creșterea economică, 

investițiile, au scăzut cu 13% în primele patru luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde lei la 5,7 miliarde lei. 
De asemenea, în ceea ce privește investițiile prin PNRR, în acelaeași 4 luni, la fel, nu a fost cheltuit niciun leu, 

deși România a încasat deja 3,79 miliarde euro. 
Pin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi precizați cum veți recupera aceste decalaje investiționale 

și care este orizontul de timp pe care îl anticipați pentru a aduce pe plus investițiile, atât cele realizate de la buget, 
cât și cele subsecvente PNRR-ului. 

Solicit răspuns în scris.       Deputat  
Cu mulțumiri,      Silviu-Titus Păunescu 

*** 
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim–ministrul României 
 

Clarificarea pregătirii profesionale  
a unui membru al Directoratului C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.                                       

 

Stimate domnule prim-ministru,  
Potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.,respectiv 

https://www.transelectrica.ro/ro/web/tel/directorat, sunt prezentate atât notele biografice cât și CV-urile membrilor 
și respectiv președintelui Directoratului Companiei, a cărei Autoritate Publică Tutelară este Secretariatul General al 
Guvernului. 

În cuprinsul notei biografice dar și al CV-ului publicate în dreptul domnului Bogdan Toncescu (anexate), la 
data prezentei - membru al Directoratului CNTEE, se menționează ca educație și formare, citez:  

“Din anul 2010, domnul Bogdan Toncescu este membru al Baroului statului New York, Statele Unite ale 
Americii (SUA). De altfel, domnul Toncescu și-a început cariera în SUA unde a activat ca stagiar în cadrul 
Consulatului General al României din New York și apoi în cadrul Misiunii Permanente a României la Organizația 
Națiunilor Unite (New York), și consultant în cadrul Băncii Mondiale (Washington). Absolvent al Binghamton 
University, State University of New York – Bachelor of Arts în Științe Politice, Specialitatea Relații Internaționale 
(ianuarie 2000 – iunie 2003), a absolvit în anul 2007 Facultatea de Drept la Hofstra University School of Law. În 
perioada ianuarie-martie 2003, a urmat un program de studiu în străinătate pentru completarea specialității în 
Relații Internaționale la Universitatea Națională din Singapore.”  

De asemenea, pe internet se pot regăsi mai multe informații publice (anexate print-screen-uri) în care apare 
numele domnului Bogdan Toncescu ca avocat al Companiei Transelectrica SA. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să dispuneți de urgență o anchetă pentru clarificarea următoarelor 
aspecte: 

1. Dată fiind educația și formarea domnului Bogdan Toncescu în străinătate, respectiv SUA, prin raportare la 
legislația specifică românească, dacă, de la data angajării și până în prezent, diplomele (actele de studii) obținute în 
străinătate și care i-au permis angajarea în diferite funcții în cadrul CNTEE cât și numirea ca președinte al 
Directoratului în perioada iunie – decembrie 2021 și respectiv membru în  perioada aprilie – iunie 2022, au fost 
recunoscute potrivit actelor normative în vigoare, și dacă da, să-mi comunicați emitentul, tipul și data eliberării 
documentului, seria și numărul documentului prin care s-a făcut recunoașterea actelor de studii la nivel național. 

2. Date fiind informațiile publice referitoare la calitatea de avocat al domnului Bogdan TONCESCU, dacă 
acesta a avut calitatea de avocat al CNTEE și respectiv perioada sau dacă a fost sau este angajat al CNTEE într-o 
funcție ce necesită pregătire juridică și respectiv perioada. 

3. Dacă domnul Bogdan Toncescu nu a avut și nu are calitatea de avocat al CNTEE, cum apreciați 
dumneavoastră demersul domnului Bogdan Toncescu cu privire la calitatea de avocat al CNTEE, mențiuni de 
notorietate publică, prin raportare la criteriile de profesionalism și integritate prevăzute de Ordonanța de Urgență 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în baza căreia a fost numit în două rânduri la 
conducerea CNTEE? 

Solicit răspuns scris atât cu privire la demersurile întreprinse pentru clarificarea celor trei aspecte de mai sus 
cât și a întrebărilor regăsite în acestea. 

Cu deosebit respect,      Deputat 
Sebastian Ilie-Suciu 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Solicităm să introduceți în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023 și să corelați cu legislația 
specifică, prevederea ca tariful orar salarial al gărzilor personalului medical să fie raportat la tariful  

orar al salariului aferent normei de bază 
Domnule ministru, 
Domnul Macarov Andrei în calitate de medic specialist în cadrul unității Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma și 

Damian” Rădăuți, ne-a comunicat următoarele: 
Ca formă de recunoaștere pentru activitatea desfășurată în perioada pandemiei, în luna februarie am fost plătit 

cu 4.372 lei mai puțin față de ceea ce am dreptul, adică cu 27.4% raportat la drepturile mele salariale normale. 
De la începutul epidemiei, pe lângă eforturile personale, am creditat bugetul public cu cca. 87.432 lei, aceasta 

reprezentând suma totală neîncasată la care ar fi trebuit să beneficiez. 
Aceasta este o notificare privind obligațiile de plată! 
(Calculul a fost efectuat pe https://calculator.solidaritatea-sanitara.ro/<http://tr.solidaritatea-

sanitara.ro/f/a/Bo5xtkxGap1g3gQHVsz8LA~~/AAMvzwA~/RgRkfPU8P0QtaHR0cHM6Ly9jYWxjdWxhdG9yLn
NvbGlkYXJpdGF0ZWEtc2FuaXRhcmEucm8vVwNzcGNCCmKaPHCaYlH76nNSF2RvcmVsLmFjYXRyaW5laU
BjZGVwLnJvWAQAAAAA) 

Vă transmitem aceste date ca formă de protest față de indiferența cu care am fost tratat în această perioadă, 
solicitându-vă totodată ca prin legea bugetului și prin legislația specifică să introduceți în mod expres următoarele 
prevederi: 

  *   Tariful orar al gărzilor prin raportare la tariful orar al salariului aferent normei de bază. 
Vă transmit această petiție ca parte a Protestului privind plata drepturilor salariale 

neacordate<http://tr.solidaritatea-
sanitara.ro/f/a/BdFqKC3OpAaBatLL8x8VUw~~/AAMvzwA~/RgRkfPU8P0RRaHR0cHM6Ly9zb2xpZGFyaXRhd
GVhLXNhbml0YXJhLnJvL3Byb3Rlc3R1bC1wZW50cnUtZHJlcHR1cmlsZS1uZWFjb3JkYXRlLz9yZWY9ZW1
wVwNzcGNCCmKaPHCaYlH76nNSF2RvcmVsLmFjYXRyaW5laUBjZGVwLnJvWAQAAAAA>, organizat de 
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România. 

Față de această situatie vă adresăm următoarea interpelare:  
Veti introduce în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023 și veti corela cu legislația specifică 

solicitările personalului medical ca tariful orar salarial al gărzilor personalului medical să fie raportat  la tariful orar 
al salariului aferent normei de bază? 

Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat      Deputat 

Dorel Gheorghe Acatrinei  Lucian Florin Pușcașu  
*** 

 

Adresată domnului Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor 
  
Societatea civilă din Suceava solicită o întîlnire cu dumneavoastră la sediul Ministerului Mediului  

pe problematica gropii de Gunoi din Pasul Mestecăniș. Sunteti dispus să acceptați? 
 

Domnule ministru, 
In data de 03.06.2022 la sediul Partidului AUR Suceava a avut loc o audientă la care a participat deputatul 

Acatrinei Dorel Gheorghe, audiență solicitată de domnul Alin Opincaru activist civic și reprezentant al societății 
civile în Comisia Tehnică a Municipiului Suceava. Sintetizăm, mai jos, câteva dintre aspectele cele mai importante 
pe care societatea civilă dorește să la aducă la cunoștința Ministrului Mediului, după analiza dosarului acestui 
proiect, obtinut de la APM Suceava în urma adresei din februarie 2022: 
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- “Societatea civilă se întreabă cum a fost posibil ca autoritatea de management a proiectului să dea aviz 
pozitiv acestui proiect tinind cont ca acest depozit trebuie sa deserveasca o populatie insumata de 150.000 locuitori , 
iar in zona Pojorita - Vatra Dornei, conform informațiilor puse la dispozitie de Consiliul Judetean, nu sint nici macar 
100.000 locuitori. Cifra actuala exacta este de 89.159 locuitori. 

- Directiva europeană 1999 care reglementează funcționarea acestor depozite ecologice spune foarte clar că 
doar deșeurile prelucrate (fractie umedă) pot fi depozitate aici. Cum s-a cerut avizul APM în condițiile în care în 
acest moment acest sistem de prelucrare nu funcționează, existînd pe site-ul Consiliului Judetean doar Studiul de 
oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor 
municipale in județul Suceava. Practic, întâi cerem avizul și mai apoi ne aliniem legislației europene în domeniu. În 
acest moment acest sistem integrat de colectare a deșeurilor nu functionează la nivel de proiect ci prin solutii de 
avarie. Spre exemplu, municipiul Suceava care este cel mai mare furnizor de deșeuri nu face parte din acest proiect 
însa foloșeste depozitul de la Moara, parte integrantă a acestui proiect. 

- Acordul inițial de mediu dat de APRM Bacău nu a ținut cont de adresa nr. 5.1/A/19/26.01.2015 de la 
Sucursala regională de căi ferate Iași care spune foarte clar ca “nu este de acord cu descărcarea apelor pluviale de pe 
versant printr un șanț creat perpendicular pe linia CF Gura Humorului – Ilva Mică la km 89+647, respectiv la cca. 
65 m înainte de portalul 1 al tunelului de CF in șantul de platformă”  

- În urma dezbaterii publice desfasurată în aceasta primavară la Vatra Dornei, numeroși locuitori din zonă, 
precum si asociatiile civice care sunt împotriva acestui proiect au adus dovezi concrete prin care demonstrau ca 
distanțele dintre depozit și locuintele din zonă nu respectă reglementarile legale. Nu este si acesta un motiv 
întemeiat pentru a reanaliza oportunitatea eliberării acordului APM Suceava necesar pentru punerea în functiune a 
acestui depozit? 

- Tot in cadrul dezbaterii publice de la Vatra Dornei, specialiștii care s-au ocupat de elaborarea proiectului nu 
au putut aduce argumente viabile pentru intervenția în urma unei posibile alunecări de teren în zonă.  

- Tinînd cont de puternica opozitie a locuitorilor din zona si nu numai, precum si de implicatiile negative 
asupra mediului și turismului, opinia generală este că mutarea acestuia într-o altă zonă și alocarea unei sume de 
aproximativ 7 milioane euro pentru aceasta, ar rezolva pe toate planurile acest proiect controversat.” 

Întrucît la solicitările parlamentarilor AUR Suceava nu ati reușiti să răspundeți conform, vă adresăm 
rugămintea să acceptați o întîlnire cu reprezentanții societății civile din Suceava pe problematica gropii de gunoi din 
Pasul Mestecăniș urmînd ca unul din consilierii dumneavoastră să-l contacteze pe domnul Alin Opincaru la email 
alinopincaru@gmail.com, telefon 0754388008. 

Față de această situație vă adresăm următoarea interpelare: care este data la care veți înlătura riscurile 
semnificative de mediu din Pasul Mestecăniș și veți reda Bucovinei și locuitorilor județului Suceava mândria de a 
reprezenta o zonă turistică apreciată în țară și în străinătate? Cînd va fi mutată gropa de gunoi din Pasul Mestecăniș 
într-o altă locație? 

Solicităm răspuns scris și oral. 
Deputat      Deputat 

Dorel Gheorghe Acatrinei  Lucian Florin Pușcașu  
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Clarificări asupra măsurilor de integrare a elevilor și preșcolarilor ucraineni 
Stimate domnule ministru, 
Accesul gratuit la o educație de calitate este garantat atât elevilor români cât și celor ucraineni, chiar dacă 

multe dintre școlile românești au încă grupurile sanitare în curte, nu beneficiază de apă curentă ori încălzirea se face 
cu lemne în clădiri mai vechi de o sută de ani. 

În zonele urbane, diferite școli și grădinițe private s-au mobilizat și oferă centre pentru copii și tineri, precum 
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și o platformă de educație on-line, cheltuielile de școlarizare ridicându-se la câteva mii de euro pe an. Tot acest 
sprijin, inclusiv implicarea personalului școlii, pachetele educaționale, chiar și mesele și asistența în găsirea unei 
locuințe, este oferit gratuit elevilor ucraineni. Potrivit Asociației școlilor private, aproximativ 160 de astfel de 
instituții și-au manifestat dorința de a organiza evenimente pentru tinerii ucraineni. Este un gest salutar ce exprimă 
solidaritate cu vecinii noștri dar, cumva, se uită de copiii României! 

Amintesc că există cursuri care respectă curricula aprobată de Ministerul Învățământului din Ucraina, 
acreditate, ce pot fi accesate de către tinerii refugiați de oriunde, gratuit. În plus, sunt școli din Ucraina care fac 
propriile cursuri on-line. 

 Prin urmare, stimate domnule ministru, vă rog să îmi precizați: 
1. De ce mai este necesară procedura ca elevii din Ucraina să se înregistreze la inspectorate, sau școlile unde 

aceștia au ajuns să îi înregistreze, iar ei devin elevi audienți (adică asistă la cursuri) pentru înscrierea în sistemul de 
învățământ românesc?  

2. De ce nu se intervine și pentru elevii din România cu ordonanțe de urgență și hotărâri de guvern care să le 
asigure condițiile necesare, adecvate și legale pentru a putea beneficia de un proces educațional de calitate în propria 
lor țară? 

Solicit răspuns în formă scrisă.      Deputat 
Cu deosebită considerație,        Raisa Enachi 

*** 
 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Starea Sistemului Național de Irigații. 
Stimate domnule ministru, 
Vă rog să-mi oferiți următoarele informații referitoare la sistemul de irigații din România: 
1.În ce măsură este funcțional Sistemul Național de Irigații? Câte hectare sunt, sau pot fi irigate în prezent prin 

Sistemul Național de Irigații ? 
2.Ce resurse, se alocă în prezent și ce resurse sunt planificate în viitor, pentru dezvoltarea sistemului de irigații 

din România?  
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulțumesc,         Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Întreținerea drumurilor din România. 
Domnule ministru, 
Luând în considerație faptul că pe autostrada A1, pe tronsonul I. București – Pitești,  sunt porțiuni mari cu 

lipsuri a gardului de protecție, lucru care, în contextul traficului aglomerat, crește riscul de accidente rutiere 
provocate de animale sălbatice, precum și starea precară de întreținere a ordinii și curățeniei publice pe acest 
tronson, cu anvelope uzate, deșeuri feroase și lemnoase abandonate pe diferite benzi de circulație, care persistă 
săptămâni bune, fără să fie înlăturate, vă rog să-mi oferiți următoarele informații referitoare la mijloacele și 
metodele de întreținere a infrastructurii rutiere din România, în special pe tronsonul mai sus menționat: 

1. Cunoașteți despre existența acestor deficiențe?  
2. Departamentele abilitate pentru monitorizarea și întreținerea bunei exploatări a infrastructurii rutiere, a 

ministerului pe care îl conduceți, v-au informat despre aceste lipsuri? 
3. Agenții economici, firmele care prestează servicii de pază și monitorizare a patrimoniului de pe autostradă, 

au raportat această situație? 
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4. Ce măsuri active sunt întreprinse de instituția pe care o conduceți, în vederea creșterii, sau măcar a 
menținerii, siguranței în trafic pe acest tronson? 

Vă mulțumesc anticipat și solicit formularea răspunsului în scris. 
Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

Adresată domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Calitatea actului educațional 
Domnule ministru, 
Vă rog să-mi oferiți următoarele informații referitoare la sistemul de învățământ din România: 

1. Câte școli și grădinițe noi, publice și private, au fost puse în funcțiune, în mediu urban, în România începând 
cu anul 2000?  

2. Câte școli și grădinițe noi, publice și private, au fost puse în funcțiune, în mediu rural, în România începând 
cu anul 2000? 

3. Luând în considerație creșterea numărului de elevi per învățător/profesor din clase,  fenomen observat mai 
ales în zonele urbane, ce planuri are, sau ce acțiuni desfășoară ministerul pe care îl conduceți în vederea creșterii 
calității actului educațional, privind acest aspect?  

Vă mulțumesc anticipat și solicit formularea răspunsului în scris. 
Deputat 

Sebastian-Ilie Suciu 
*** 

Adresată domnului prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Date privind sistemul medical din școli și zona rurală 
Stimate domnule ministru, 
Vă rog să-mi oferiți următoarele informații referitoare la sistemul medical din România: 
1. Câte cabinete medicale școlare active, raportate la numărul de școli sunt în prezent funcționale în România? 
2. Câte școli nu au cabinete medicale și ce măsuri sunt întreprinse pentru a înființa astfel de cabinete, dacă 

este cazul?  
3. Care este actuala stare și la ce etapă se află proiectul de înființare de dispensare medicale in mediul rural? 

Ce resurse și fonduri sunt alocate pentru acest scop? 
4. Ce planuri are instituția pe care o conduceți referitor la creșterea sumelor alocate de CNAS pentru medicina 

dentară? 
Solicit formularea răspunsului în scris.  Deputat 
Vă mulțumesc,        Sebastian-Ilie Suciu 

*** 
 

Adresată domnului Dan Cristian Turturică, președinte-director general al Societăţii Române de Televiziune 
 

Cenzura la TVR Cluj 
Stimate domnule președinte-director general, 
La TVR Cluj ar fi trebui ca, duminică, 05.06.2022 de la ora 16.30, să fie difuzată o emisiune de analiză 

geopolitică, având ca temă un subiect larg dezbătut în presa națională și internațională, în ultima perioadă însă 
aceasta nu a mai fost difuzată. Analistul și istoricului Tudor Păcuraru, editorialist al Evenimentului zilei, precum și a 
realizatorului clujean Romeo Couti au comunicat faptul că cei din conducerea TVR Cluj au decis interzicerea 
difuzării emisiunii la care se făcuse promovare anterior. 
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Promo-ul emisiunii cuprindea următoarele aspecte: „Va reuşi Viktor Orbán în noul mandat să îngenuncheze 
Transilvania? Duminică, 5 iunie, ora 16.30, la TVR Cluj în serialul „Ochii lui Putin în Transilvania”. Geopoliticieni, 
diplomaţi şi jurnalişti vor analiza politica Budapestei faţă de România şi dorința obsesivă a lui Viktor Orbán de a 
obține controlul în Transilvania.” 

Constatăm însă cu stupoare că în anul 2022 în România încă se aplică metode specifice celui mai brutal regim 
comunist, în care ideile, materialele și emisiunile sunt cenzurate iar autorii sunt avertizați cu privire la informațiile 
pe care doresc să le difuzeze. 

Cum este posibil ca postul public de televiziune, prin biroul teritorial din Cluj-Napoca să cenzureze o 
emisiune de interes real în această perioadă? Reprezintă subiectul Viktor Orban și politica revizionistă maghiară o 
temă interzisă, și în acest caz, care sunt motivele pentru care jurnaliștii români suferă acest tip de interdicții? 

Care este jusitificarea acestor practici samavolnice îndreptate împotriva aflării adevărului și a dezbaterilor 
deschise, în condițiile în care publicul român, în special cel din Transilvania, dar și restul audienței naționale, este 
direct interesat de temele propuse în emisiunea cenzurată în mod abuziv? 

În ce mod poate Televiziunea Română să justifice această atitudine vasală viziunilor revizioniste ale Ungariei 
și ale reprezentanților locali ai acestei politici ostile față de statul Român, respectiv ale organizației UDMR?   

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Dan Tanasă 
*** 

Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 
 

Clarificări privind demiterea și, respectiv, despăgubirea doamnei Corina Popescu  
din funcția de Director General al Societății Energetice Electrica S.A. 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit datelor publicate pe anumite site-uri, se menționează, citez: 
“Consiliul de Administrație al Electrica (EL) a hotărât, azi, revocarea Corinei Popescu din functia de 

Director General, fără justă cauză, potrivit unui comunicat oficial al companiei. 
Potrivit comunicatului, CA a hotarat numirea dlui. Chiriţă Alexandru-Aurelian, cetatean roman, in calitate de 

Director General interimar, incepand cu data de 17 mai 2022, pentru o perioada de 3 luni, infirmandu-se 
informația prezentată în articolul inițial, pe surse, că interimatul va fi asigurat de directorul financiar Ștefan 
Frangulea.3 

OFICIAL Corina Popescu a fost demisă de la conducerea Electrica, cu unanimitate. Va primi o despăgubire de 
400.000 de euro / În locul ei vine Alexandru Chiriță, de la Hidroelectrica  

Corina Popescu a fost demisă, joi, de la conducerea Electrica SA, grup de furnizare și distribuție de energie 
la care cel mai mare acționar este statul român prin Ministerul Energiei, au declarat sursele Economedia. 
Compania a confirmat oficial informația la Bursa de Valori București (BVB). 

Consiliul de Administrație al companiei a decis astăzi schimbarea Corinei Popescu, după numai trei ani din 
cei patru de mandat. A fost unanimitate pentru demitere, conform surselor Economedia. Drept urmare, Corina 
Popescu va primi o despăgubire de 400.000 de euro, pentru restul de mandat de executat. 

Funcția de director general al Electrica va fi preluată de Alexandru Chiriță, în prezent Data Protection 
Manager (DPO) la compania de stat Hidroelectrica, spun sursele Economedia. Pentru numirea lui Alexandru 
Chiriță au fost patru voturi și trei împotrivă. 

Anunțul Electrica la BVB: 
Electrica informează acționarii și investitorii asupra faptului că, în cadrul ședinței din data de 5 mai 2022 

Consiliul de Administrație al Societății (CA) a hotărât revocarea dnei. Georgeta-Corina Popescu din funcția de 

                                      
3 https://financialintelligence.ro/corina-popescu-a-fost-schimbata-de-la-conducerea-electrica-directorul-financiar-stefan-frangulea-va-asigura-interimatul-surse/ 
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Director General, fără justă cauză, începând cu data de 16 mai 2022, aceasta reprezentând ultima zi în care 
contractul de mandat produce efecte. 

Totodată, CA a hotărât numirea dlui. Chiriță Alexandru-Aurelian, cetățean român, în calitate de Director 
General interimar, începând cu data de 17 mai 2022, pentru o perioadă de 3 luni, sau până la numirea unui nou 
Director General, respectiv până la revocare, oricare dintre aceste date intervine prima, cu posibilitatea revocării 
mandatului acordat oricând în perioada de 3 luni. De asemenea, CA a solicitat Comitetului de Nominalizare și 
Remunerare demararea cu celeritate a unui proces de recrutare pentru poziția de Director General.4” 

Având în vedere cele de mai sus, în calitate de autoritate competentă, reprezentant al statului român, deținător 
a 48,79% din capitalul social subscris, potrivit Actului Constitutiv AL - Societatea Energetică Electrica S.A., 
consolidat ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 11 august 2021, publicat pe site-ul 
“Electrica”, 5permiteți-mi să vă adresez următoarele întrebări: 

4. Demiterea doamnei Corina Popescu din funcția de Director General al “Electrica” a fost așa cum se 
menționează în cele de mai sus, respectiv fără justă cauză? 

5. A fost despăgubită doamna Corina POPESCU cu suma precizată în articolele de presă, respectiv 400.000 de 
euro? 

6. Cum se explică demiterea doamnei Corina Popescu fără justă cauză? 
7. Care ar fi fost despăgubirea de care ar fi trebuit să beneficieze doamna Corina POPESCU conform 

contractului de mandat? 
8. Dacă despăgubirea pe care trebuie să o primească doamna Corina POPESCU, respectiv 400.000 de euro, 

este mai mare decât cea de care ar fi beneficiat conform contractului de mandat, cum se justifică diferența, având în 
vedere că a fost demisă? 

9. Având în vedere: 
- profilul de activitate al societății “Electrica”,  
- vasta experiență în domeniu a doamnei Corina Popescu,  
- perioada de 8 luni până la finalizarea contractului de mandat de către doamna  
  Corina POPESCU, 
- experiența domnului Alexandru Aurelian Chiriță potrivit C.V.-ului6,  
- perioada scurtă de timp, respectiv 3 luni, pentru care a fost numit domnul  
  Alexandru Aurelian Chiriță la conducerea societății “Electrica”, 
-  perioada lungă de timp necesară derulării procesului de recrutare pentru funcția   
 de Director General al societății, 
a. Care au fost motivele demiterii aparent urgente la acel moment a doamnei Corina POPESCU? 
b. Ce l-a recomandat în mod deosebit pe domnul Alexandru Aurelian Chiriță pentru a fi numit la conducerea 

societății “Electrica” presupus într-un moment de criză? 
10. Există intenția care se vehiculează în media de cumpărare de către Hidroelectrica a societății “Electrica” 

S.A.? 
Solicit formularea răspunsului în scris. 

Cu deosebit respect,       Deputat 
Sebastian Ilie-Suciu 

*** 
 
 
 

                                      
4 https://economedia.ro/surse-corina-popescu-a-fost-demisa-de-la-conducerea-electrica-va-primi-o-despagubire-de-400-000-de-euro-in-locul-ei-vine-alexandru-chirita-de-la-

hidroelectrica.html#.Ypo9JGhBxPY 
5 https://www.electrica.ro/wp-content/uploads/2021/09/ELSA_RO_AGEA_EGMS_Act_constitutiv_11aug2021.pdf 

6 https://caib-biac.ro/wp-content/uploads/2018/09/Drd.-Alexandru-Aurelian-Chirit%CC%A6a%CC%86-.pdf 
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Adresată domnului Virgil Daniel Popescu, ministrul Energiei 

Clarificări privind situația centralei termoelectrice MINTIA 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit datelor publicate pe anumite site-uri, se menționează, citez: 
“Termocentrala Mintia va fi scoasă la vânzare prin licitaţie publică, la preţul de pornire de 91,2 milioane de 

euro / Condițiile puse cumpărătorului de Ministerul Energiei 
Centrala termoelectrică Mintia va fi scoasă la vânzare prin licitație publică, arată un comunicate al 

Expert Insolvență SPRL, administrator judiciar al Societății Complexul Energetic Hunedoara SA, prețul total de 
pornire al licitației care va avea loc în data de 15.07.2022 fiind de 91,23 milioane euro plus TVA. În cazul în 
care centrala termoelectrică nu va fi vândută în 15 iulie, data stabilită a licitației, procedura va fi reluată în 29 
iulie și apoi în 12 august. 

Documentația de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic cu cel puţin 72 ore (3 zile lucrătoare) 
înainte de data/ora licitaţiei. Condițiile de valorificare a acestui activ au fost aprobate de adunarea creditorilor 
SCEH SA în cadrul ședinței convocată de administratorul judiciar la data de 20 mai 2022. 

Raportat la importanţa domeniului energetic şi impactul pe care o astfel de investiţie îl va avea pentru 
întreaga comunitate din zonă şi pentru Sistemul Energetic Naţional, acționarul, Ministerul Energiei, a impus 
anumite condiții cumpărătorului, precum realizarea unei noi capacități energetice de 800Mwh în bandă pe gaz 
metan și energie regenerabilă până la finele anului 2026. Pentru respectarea condițiilor impuse, caietul de sarcini 
prevede o serie de sancțiuni, până la desființarea vânzării și plata de daune-interese. 

Prin luarea acestei măsuri vor putea fi puse în aplicare demersurile necesare astfel încât să se stopeze 
poluarea cu dioxizi de sulf, oxizi de azot și pulberi și Termocentrala Mintia să se adapteze la noile standarde 
europene prin care se urmărește trecerea de la producția de energie electrică pe bază de cărbune la cea din surse 
regenerabile. 

„Privind în perspectivă importanța majoră a Termocentralei Mintia pentru zona de nord-vest a țării și nu 
numai, vom face tot posibilul să atragem în această licitație investitori majori, care au capacitatea să ofere un 
viitor acestei termocentrale, să o modernizeze, să optimizeze producția de energie electrică și să o dezvolte mai 
departe. Suntem încrezători că vom realiza această vânzare, care are toate șansele să devină cea mai importantă 
valorificare din insolvență din ultimii ani.”, a spus Emil Gros, asociat coordonator al Expert Insolvență SPRL. 

Termocentrala Mintia este compusă din terenuri (3.297.807 mp) și construcții, precum și bunurile mobile și 
echipamentele aferente. 

Istoria Centralei Termoelectrice Mintia 

Centrala termoelectrică Mintia, este situată în sud-vestul Transilvaniei, pe malul râului Mureş, la 9 km 
distanță de orașul Deva. Centrala dispune în prezent de 5 grupuri energetice destinate producției de energie 
electrică și termică, alimentate cu cazane de abur de 660 t/h, 13,72 MPa, 550 °C. Fiecare bloc constituie o unitate 
independentă și are capacitatea de 1.075 MW (4*210 MW+1*235 MW). Energia electrică produsă, a fost livrată în 
sistemul naţional prin intermediul unei staţii de interconexiune – Mintia de 110kV220 kV şi 400 kV. 

Centrala a fost pusă în funcțiune în 3 etape: 1969 – 1971 (etapa 4×210 MW), 1977 – grupul 5 şi 1980 – 
grupul 6 de câte 210 MW fiecare. Grupul 3 a fost retehnologizat în anul 2009 la 235 MW. De la punerea în 
funcțiune şi până la finele anului 2011, termocentrala Mintia a livrat 204 TWh din energia electrică necesară 
României şi a consumat 117 milioane tone de cărbune. Cu o istorie de peste 50 de ani, Termocentrala Mintia a fost 
oprită anul trecut în luna martie.”7 

                                      
7 https://economie.hotnews.ro/stiri-energie-25573711-termocentrala-mintia-scoasa-vanzare-prin-licitati-publica-pretul-pornire-91-2-
milioane-euro-conditiile-puse-cumparatorului-ministerul-energiei.htm 
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Având în vedere cele de mai sus, în calitate de autoritate competentă, reprezentant al statului român, 
permiteți-mi să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care au fost motivele opririi centralei termoelectrice Mintia?  
2. Cât a costat retehnologizarea Grupului 3 de 235 Mw al centralei termoelectrice Mintia? 
3. Cât a costat modernizarea Grupului 6 de 210 Mw al centralei termoelectrice Mintia? 
4. La nivelul Ministerului Energiei, în afara soluției deja propuse de vânzare, nu au mai fost identificate și alte 

soluții? În baza cărei analize s-a ajuns la concluzia că vânzarea centralei de la Mintia este soluția optimă pentru 
statul român și cine a realizat analiza?  

5. Cum și de către cine a fost realizată evaluarea financiară a centralei termoelectrice de la Mintia la suma 
minimă de doar 91,23 milioane euro, cu toate cele 6 grupuri, parte dintre ele modernizate și retehnologizate recent, 
cât și terenuri în suprafaţă de 329,8 ha, construcţii, precum şi bunurile mobile şi echipamentele aferente? 
 Solicit formularea răspunsului în scris. 
 Vă mulțumesc,      Deputat 

Sebastian Ilie-Suciu 
*** 

 

Adresată domnului Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei 
 

Clarificări asupra primei de risc 
Stimate domnule ministru, 
România este statul care se împrumută cel mai scump din Uniunea Europeană în principal din cauza primei de 

risc – din păcate, dacă suntem considerată o țară mai riscantă, plătim și mai mult. Prin urmare, dacă nu vom reuși să 
reducem deficitul bugetar, prima de risc va continua să se majoreze. 

Vă rog să-mi clarificați, stimate domnule ministru, care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptați pentru 
a diminiua prima de risc a țării? De asemenea, vă rog să-mi specificați și cum veți reduce deficitul bugetar, având în 
vedere că acest pas este primordial în efortul scăderii primei de risc? 

Solicit răspuns în scris. 
Cu mulțumiri,       Deputat 

Silviu-Titus Păunescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Bode ministrul Afacerilor Interne 
     domnului Cristian Anița, director Arhivele Naționale ale României 
 

Cenzura documentelor de arhivă 
Stimate domnule ministru, 
Stimate domnule director, 
Un anunț bizar, publicat pe site-ul www.arhivelenationale.ro, a pus literalmente și pe bună dreptate pe jar 

întreaga comunitate a cercetătorilor din România, precum și a tuturor persoanelor interesate de studierea 
documentelor de arhivă.  

Mă refer, evident, la comunicatul care anunță posibilitatea apariției unor întârzieri în onorarea cu 
promptitudine a comenzilor și chiar posibilitatea ca unele unități arhivistice solicitate să nu poată fi date spre 
cercetare, din motivul asigurării respectării măsurilor cu privire la protecția informațiilor clasificate. 

Documentele de arhivă sunt părți din istoria națională, acestea ar trebui să aibă caracter public în integralitate, 
mai ales acele documente care conduc la o mai bună înțelegere a unor evenimente din trecut, care restabilesc 
adevărul istoric, indiferent dacă acestea, la vremea lor, au fost secrete de stat. 

Oare vreun document clasificat în perioada celor două războaie mondiale mai poate fi considerat secret? Oare 
mai există vreun document din perioada 1948-1989 la care să nu avem acces, în plin regim democratic? Sau oare 
există, în continuare, interese de protejare a unor persoane/societăți/companii/afaceri pe care documentele de arhivă 
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le-ar putea arăta așa cum alții nu își doresc să fie văzute? Mai dorește cineva mistificarea istoriei, și dacă da, oare în 
ce scop? 

Pe această cale, vă solicit să îmi comunicați de ce ați luat această decizie abia acum și nu mai devreme, dacă 
inițiativa v-a fost solicitată, formal sau informal, de o anumită instituție a statului și care sunt tipurile de documente 
care ar fi supuse Cenzurii 2.0.  

De asemenea, vă cer în mod imperativ să renunțați la acest demers menit să aștearnă întunericul acolo unde 
trebuie să fie lumină.  

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Cu deosebită considerație,     Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

Adresată domnului Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Poluarea cu deșeuri de la Cernavodă 
Stimate domnule ministru, 
În cadrul audiențelor pe care la acord în calitate de parlamentar al județului Constanța, mi-a fost adusă la 

cunoștință, în repetate rânduri și la fața locului, situația critică generată de gestionarea dezastruoasă a gropii de 
gunoi din orașul Cernavoda. Din păcate, acțiunile specifice ale Gărzii Naționale de Mediu nu au schimbat cu absolut 
nimic realitatea din teren, poluarea cu deșeuri menajere, și nu numai, fiind una dintre cele mai importante probleme 
ale orașului. 

Pe cale de consecință, vă solicit să verificați legalitatea și seriozitatea cu care reprezentanții GNM și-au 
îndeplinit atribuțiile de serviciu în cadrul activităților specifice și să îmi comunicați motivele care determină 
menținerea poluării din teren. 

De asemenea, vă rog să îmi transmiteți câte acțiuni de control au fost desfășurate la groapa de gunoi din 
Cernavoda în ultimii 5 ani, ce s-a constatat la fiecare acțiune și care au fost măsurile dispuse. 

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,      Deputat  

Dumitru-Viorel Focșa 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Nivelului stocului minim de gaze naturale 
Stimate domnule prim-ministru, 
În vederea armonizării legislației secundare cu modificările și completările aduse legislației primare prin 

adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de 
energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, în ședința Comitetului de Reglementare ce a avut loc în data de 13.04.2022,  
Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei a aprobat Ordinul nr. 66/2022 pentru aprobarea Metodologiei 
privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor 
naturale au obligația de a-l constitui în perioada aprilie 2022 - octombrie 2022. ANRE a aprobat în regim de urgență 
noile prevederi care vizează în principal următoarele modificări: în perioada aprilie – octombrie 2022, furnizorii de 
gaze naturale/producătorii de energie termică (PET) clienţi direcţi au obligația de a constitui în depozitele de 
înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii și 
siguranței în alimentarea clienţilor săi finali/asigurarea consumului propriu şi suportabilităţii preţului de către 
aceştia; cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare 
furnizor/PET client direct vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului 
clienților finali din portofoliu. Noile prevederi vor contribui la constituirea stocului minim de gaze naturale care 
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vizează interesul general public și constituie o măsură pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea 
clienților finali. 

 Acum doi ani, Guvernul încerca să îi convingă pe furnizorii de gaze naturale să reducă preţurile în ofertele 
de piaţă liberalizată valabile începând din 1 iulie, scutindu-i de obligația de a face vara stocuri minime de gaze 
naturale pentru iarnă, la anumite niveluri impuse de Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), 
potrivit unei OUG. Cantitatea de gaze înmagazinate va fi decisă de furnizori, cu condiția de își îndeplini obligația a 
furniza gazele consumatorilor. „Furnizorul de gaze naturale este responsabil pentru asigurarea surselor de gaze 
naturale (producție internă curentă, înmagazinare, import) necesare pentru acoperirea necesarului de consum al 
portofoliului de clienți, însă ponderea fiecărei surse trebuie să fie opțiunea sa, în funcție de politica comercială”, se 
explica atunci în nota de fundamentare a OUG. Furnizorii de gaze naturale au invocat faptul că și-au îndeplinit 
obligația de a înmagazina gaze pentru iarna anterioară, la prețuri mai mari decât cele de piață actuale, ca răspuns la 
reproșul că nu ieftinesc gazele în urma liberalizării pieței. Guvernul le-a dat dreptate, acceptând că „obligația 
constituirii stocului minim de gaze naturale induce costuri suplimentare la nivelul furnizorilor, care sunt/vor fi 
recuperate de la clienții finali (prin intermediul prețurilor practicate) sau vor constitui pierderi pentru furnizori, 
având în vedere modificarea continuă a portofoliului de clienți finali, existând riscul ca furnizorul să nu își poată 
recupera costurile aferente cantităților de gaze naturale înmagazinate pentru respectivii clienți”. Tot atunci, ministrul 
Economiei declara că gazele naturale ar trebui să se ieftinească în proporție de 10 – 15% în urma liberalizării pieței, 
prin modificări ale reglementărilor în acest sens. Guvernul a folosit doar eliminarea obligației de a înmagazina gaze 
naturale. Marii furnizori din România  trebuie să înmagazineze în România, pentru că doar așa putem asigura 
aprovizionarea pe timpul sezonului rece. Gazele extrase din depozite asigură circa 55-60% din consumul de iarnă, 
potrivit surselor e-nergia. Așadar, în anul 2020, sub conducerea aceluiași Ministru al Energiei ca și cel de astăzi, din 
legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost eliminat capitolul prin care furnizorii sunt obligați să constituie 
stocuri minime în depozite, dar a fost instituită prevederea ca, în cazul unei situații de criză pe piața de gaze, 
Guvernul, la propunerea Transgaz, să poată lua măsuri excepționale, cu informarea statelor vecine. (această 
prevedere fiind stipulată în legislația europeană, prin “Regulamentul nr 1938/2017 privind măsurile de garantare a 
siguranței furnizării de gaze”). 

Stimate domnule prim-ministru, vă întreb cum este posibil să continuăm această politică dezastruoasă a 
Ministerului Energiei în ceea ce privește soarta sistemului energetic național? Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei este stat în stat, răspunde în fața Parlamentului numai atunci când are interesul 
de a mai fi nominalizat un membru cu salariu de peste 10.000 de euro pe lună (de patru ori mai mari decât al 
președintelui țării!) în conducerea acesteia. Știați că ANRE nu mai reglementează prețul de furnizare al energiei 
electrice și al gazelor naturale pentru consumatorii casnici de la data de 1 iulie 2020? Rolul ANRE se rezumă doar 
la aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție, transport energie electrică și gaze naturale, 
înmagazinare gaze naturale și pentru acest rol îi plătim regește pe cei care ne invită să ne obișnuim cu prețurile mari 
în România. Anul trecut, România a vândut în perioada verii către alte țări, în loc să înmagazineze cantități de gaze 
naturale, iar în ianuarie a cumpărat din depozitele Ungariei la prețuri mai mult decât duble. Ungaria, care nu are 
resursele noastre, dar știe să facă politici publice în domeniul energiei,  poate fi un exemplu pentru guvernanții din 
România? Considerați un act de trădare națională acest sistem de a favoriza marile companii care activează în 
domeniul energiei în detrimentul consumatorului casnic și cel industrial din România?  

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,           Deputat 

Dan Tanasă 
*** 
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Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Fermierii au nevoie de sprijinul nostru! 
Stimate domnule ministru, 
După cum bine știți, agricultura ocupă un loc primordial în țara noastră, asigurându-ne necesarul de hrană și 

un procent important din PIB-ul României. 
Anual, fermierii se confruntă cu diferite probleme pornind de la comunicarea slabă pe care o au instituțiile 

aflate în subordinea ministerului pe care îl coordonați, lipsa sprijinului pentru a atrage fonduri europene precum și 
lipsa programelor naționale eficiente. 

La toate aceste probleme se adaugă și cele întâlnite în teren, pe de o parte lipsa lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare și pe de altă parte, fenomenele meteorologice extreme care afectează recoltele. 

Atunci când vorbesc despre îmbunătățiri funciare, fac referire la lipsa perdelelor forestiere, de protecție a 
terenurilor agricole și plantații pentru combaterea eroziunii solului, lipsa amenajărilor pedoameliorative, lipsa 
lucrărilor de combatere a eroziunii solului (nivelarea-modelarea terenurilor, terase, drenuri) și lipsa irigațiilor. 

Fenomenele meteorologice extreme care sunt tot mai des întâlnite în România, din cauza schimbărilor 
climatice, distrug recoltele, serele și compromit culturile fermierilor. 

La începutul acestui an, ați specificat că, în paralel cu măsura de asigurare pe Pilonul II, gestionată de AFIR, 
respectiv actuala măsură 17.1, veți construi un Fond național de sprijin pentru perioada 2023-2027. 

Așadar, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 
1. În ce stadiu se află Fondul național de sprijin pentru fermieri? 
2. Cum veți ajuta fermierii să combată problemele enumerate mai sus? 
3. Cum veți gestiona prețurile alimentelor în cea de-a doua jumătate a anului? 
Solicit răspunsul în formă scrisă.     Deputat 

Gianina Șerban 
*** 

Adresată domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Rezerva de cereale, un obiectiv strategic ce trebuie protejat! 
Stimate domnule ministru, 
România a fost și va rămâne, datorită suprafeței agricole pe care o deține, unul dintre cei mai mari producători 

de cereale din Europa, cu o producție anuală de peste 11 milioane de tone de grâu. 
Peste jumătate din această producție este trimisă la export și sper că se ține cont de menținerea rezervei de 

cereale pe care statul român trebuie să se bazeze, indiferent de vremurile în care ne aflăm. Situația nefavorabilă în 
care se află Ucraina trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi în privința obiectivelor strategice pe care România 
le deține, mai ales atunci când vorbim despre necesarul de hrană pe care românii trebuie să îl aibă. 

Deși la începutul invaziei Rusiei în Ucraina ați declarat public că România deține suficiente rezerve de grâne 
și alimente și nu se preconizează o limitare a exporturilor de grâu, românii au nevoie în continuare de asigurări 
privind necesarul minim de hrană pe termen îndelungat. 

Consider că ar trebui făcută o analiză a acestor rezerve cât mai des, luând în considerare cât mai mulți factori 
neprevăzuți, inclusiv fenomenele meteo extreme, ce compromit de multe ori recoltele fermierilor. 

Așadar, domnule ministru, doresc să îmi transmiteți următoarele: 
1. Pentru ce perioadă România deține necesarul de minim de hrană? 
2. Care a fost producția de grâu în ultimii 5 ani? Doresc răspunsul defalcat pe ani. 
3. Ce cantități au fost exportate în ultimii 5 ani? Doresc răspunsul defalcat pe ani. 
4. Ce măsuri se iau pentru menținerea rezervelor de stat? 
Solicit răspunsul în formă scrisă.      Deputat 

Gianina Șerban 
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Adresată domnului Dan-Cristian Turturică, președinte-director general al Societății Române de Televiziune 
 

Cenzura în SRTv 
 Stimate domnule președinte-director general, 
Am luat, act cu profundă revoltă, de interzicerea ediției emisiunii “Reporter special” ce ar fi trebuit difuzată 

pe data de 5 iunie, a.c., începând cu ora 16.30, pe postul TVR Cluj. 
Tema la care se oprise jurnalistul Romeo Couti era una de interes național: “Viktor Orban, produsul reformei 

politice ungare şi exponent al națiunii maghiare, ofensiva Budapestei adupra Transilvaniei”. 
Pentru fundamentarea opiniilor, au fost invitați să participe istoricul şi diplomatul Alexandru Ghișa, atașat 

cultural al Ambasadei României din Budapesta în perioada 1987-1989 și consilier politic la aceeași ambasadă în 
perioada 2000-2005, şi analistul Tudor Păcuraru, colonel SRI în rezervă. 

Din postarea jurnalistului Romeo Couti rezultă că motivul interzicerii difuzării acestei emisiuni, repet, de 
interes național, ar fi fost lipsa dovezilor pe care diplomatul Alexandru Ghișa ar fi trebuit să le producă pentru a 
proba existența unei relații apropiate între Viktor Orban și Vladimir Putin. 

Se pare că, în România, anumiți “patrihoți” duc o adevărată politică de stat prin a nu deranja cu nimic regimul 
de la Budapesta în împlinirea visului secesionsit, de la investițiile majore în Ardeal, achiziționarea de bunuri imobile 
românești, vizita-afront a președintei Novak, atitudinile sfidătoare ale unor miniștri-etnici maghiari ai Guvernului 
României, și până la o emisiune care ar fi putut arăta negru pe alb că protectorii lui Orban sunt, de fapt, prietenii lui 
Putin. 

Nu îmi închipui ce dovezi ar mai trebui produse pentru conducerea TVR Cluj care să probeze legătura dintre 
cei doi, în afară de realitatea care vorbește de la sine. Din păcate, așezată în contextul comportamentului separatist al 
regimului de la Budapesta, a cărui ofensivă asupra Transilvaniei este la fel de evidentă ca relația Orban-Putin, 
cenzurarea ediției din 5.06.2022 a emisiunii “Reporter special” capătă conotațiile unui act de trădare de țară. 

Pe această cale, vă solicit demiterea de îndată a conducerii postului TVR Cluj atât pentru cenzură, cât și 
pentru protejarea, indirectă, a intențiilor secesioniste pe care regimul de la Budapesta, prin liderul său, Viktor Orban, 
le manifestă în direcția Ardealului. 

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu deosebită considerație,   Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
Adresată Consiliului Național al Audiovizualului 

       
Cenzură în Televiziunea Română 

Stimați membri ai CNA, 
Am luat, act cu profundă revoltă, de interzicerea ediției emisiunii “Reporter special” ce ar fi trebuit difuzată 

pe data de 5 iunie, a.c., începând cu ora 16.30, pe postul TVR Cluj. 
Tema la care se oprise jurnalistul Romeo Couti era una de interes național: “Viktor Orban, produsul reformei 

politice ungare şi exponent al națiunii maghiare, ofensiva Budapestei adupra Transilvaniei”. 
Pentru fundamentarea opiniilor, au fost invitați să participe istoricul şi diplomatul Alexandru Ghișa, atașat 

cultural al Ambasadei României din Budapesta în perioada 1987-1989 și consilier politic la aceeași ambasadă în 
perioada 2000-2005, şi analistul Tudor Păcuraru, colonel SRI în rezervă. 

Din postarea jurnalistului Romeo Couti rezultă că motivul interzicerii difuzării acestei emisiuni, repet, de 
interes național, ar fi fost lipsa dovezilor pe care diplomatul Alexandru Ghișa ar fi trebuit să le producă pentru a 
proba existența unei relații apropiate între Viktor Orban și Vladimir Putin. 

Se pare că, în România, anumiți “patrihoți” duc o adevărată politică de stat prin a nu deranja cu nimic regimul 
de la Budapesta în împlinirea visului secesionsit, de la investițiile majore în Ardeal, achiziționarea de bunuri imobile 
românești, vizita-afront a președintei Novak, atitudinile sfidătoare ale unor miniștri-etnici maghiari ai Guvernului 
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României, și până la o emisiune care ar fi putut arăta negru pe alb că protectorii lui Orban sunt, de fapt, prietenii lui 
Putin. 

Nu îmi închipui ce dovezi ar mai trebui produse pentru conducerea TVR Cluj care să probeze legătura dintre 
cei doi, în afară de realitatea care vorbește de la sine. Din păcate, așezată în contextul comportamentului separatist al 
regimului de la Budapesta, a cărui ofensivă asupra Transilvaniei este la fel de evidentă ca relația Orban-Putin, 
cenzurarea ediției din 5.06.2022 a emisiunii “Reporter special” capătă conotațiile unui act de trădare de țară. 

Pe această cale, vă solicit sancționarea drastică a postului TVR Cluj atât pentru cenzură, cât și pentru 
protejarea, indirectă, a intențiilor secesioniste pe care regimul de la Budapesta, prin liderul său, Viktor Orban, le 
manifestă în direcția Ardealului.  

Solicit răspuns scris.      Deputat 
Cu deosebită considerație,   Dumitru-Viorel Focșa 

*** 
 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 
 

Problemele reale ale Poliției Române 
Stimate domnule ministru, 
Conform site-ului EUROPOL, „un polițist care activează în stradă în București:  
- care a nu a fost acasă în zilele de weekend primește 14,5 lei pentru fiecare oră lucrată în aceste condiții;- 

primește 131 lei pentru orele de noapte prestate; 
- primește 199 lei pentru riscul de a fi atacat, lovit, vătămat sau chiar ucis în serviciu. 
Și pentru toate aceste condiții, primește un salariu net de 2809 lei!!! Adică mai puțin decât un angajat dintr-un 

supermarket. În timp ce polițiștii mai au de primit restanța de 2 tranșe prevăzute de lege, ministrului Bode i se 
calculează salariul prin înmulțirea coeficientului din Legea salarizării, care se aplică în cazul lui, cu salariul minim 
brut garantat în plată, adică primește în jur de 22.000 lei”.  

La începutul lunii februarie ac., vă semnalam faptul că polițiștii protestează în fața sediului Guvernului pentru 
o salarizare corespunzătoare, indexarea pensiilor militare de stat cu rata inflației și pentru dotarea logistică cu 
mijloace și echipamente de intervenție. Au trecut patru luni în care dvs. ați încasat un salariu așa cum se arată mai 
sus, de 4.500 de euro, respectiv 20.000 de euro, fără să rezolvați problemele angajaților MAI!  

Tot în luna februarie vă atenționam că, în structurile Ministerului Afacerilor Interne există un deficit de 
aproape 30.000 de angajați, conform informațiilor făcute publice de sindicatul Europol. În răspunsul pe care l-am 
primit de la Dvs. menționați ca număr al polițiștilor și personalului contractual admiși în urma derulării procedurilor 
de concurs este de 2.048. Sunteți mulțumit cu acest număr de angajări în MAI?  

În altă ordine de idei, sindicatul EUROPOL aduce la cunoștința opiniei publice faptul că „salarizarea 
neconformă cu riscurile la care sunt supuși polițiștii, condițiile de muncă, dotarea precară, lipsa de predictibilitate a 
legislației cu privire la pensiile militare, cât și  haosul instituțional au determinat  polițiștii să treacă în rândul 
rezerviștilor în număr foarte mare, respectiv 8708 polițiști, de la începutul anului 2020 și până în prezent”.  

În ceea ce privește dotarea, la data de 30 iunie  se va sista oficial virarea normei de echipament către toți 
polițiștii, conform unui Ordin de ministru, iar în tot acest timp, sunt zero contracte semnate cu furnizorii declarați 
câștigători pe anumite loturi! La modul în care decurg diligențele, putem afirma cu certitudine că ne va prinde 
toamna și nu vom vedea în magaziile teritoriale articole din noua uniforma. Iar consecințele acestor decizii proaste 
luate de conducerea MAI vor conduce la situația ridicolă în care polițiștii nu vor mai avea nici de unde să-și 
achiziționeze elemente de îmbrăcăminte din vechea uniformă și nici resurse financiare, însă nici „noua” uniformă nu 
va fi disponibilă. Să nu mai vorbim de faptul că termenul limită de depunere a ofertelor pentru bluzon, pelerină 
ploaie, fes, centură, cămașă reprezentare și tricou a fost  pe data de 31 mai ac. 

Într-o solicitare formulată la începutul lunii de Sindicatul EUROPOL, prin care am cerut prorogarea 
termenului de sistarea a acordării normei financiare de echipament până la momentul în care se vor semna 
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contractele de achiziție pentru elementele de îmbrăcăminte ce compun „noua” uniformă, Direcția Generală 
Logistică (DGL) confirmă întârzierile foarte mari pe care le înregistrează la nivelul fiecărei arme, însă refuză 
propunerea organizației noastre sub pretextul lipsei fondurilor pe care ar trebui să le aloce pentru „noua” uniformă, 
de parcă MAI va plăti în avans și nu la 60 de zile de la recepționarea echipamentului, conform Sindicatului 
Polițiștilor Europeni. 

Vă solicit să îmi comunicați dacă există la nivelul ministerului pe care îl conduceți o reală preocupare pentru o 
salarizare corespunzătoare a Poliției Române și dacă da, vă solicităm să ne puneți la dispoziție aceste date.  

De ce nu țineți seama de solicitările formulate de sindicatul EUROPOL în ceea ce privește salarizarea 
polițiștilor, dotarea cu echipamente și rezolvarea lipsei personalului din stradă?  

Considerați că în cazul unui haos social cauzat de lipsa alimentelor, de creșterea exagerată a facturilor la 
energie, de o posibilă migrație din cauza războiului din Ucraina, noi, cetățenii români vom putea fi apărați de 
reprezentanți ai poliției române cu un salariu net de 2809 lei? 

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită considerație,         Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

Adresată domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și Infrastructurii 
 

Clarificări asuprea blocajului din Portul Constanța  
care pune în pericol activitatea de export a fermierilor români 

Stimate domnule ministru, 
Ca urmare a conflictului militar din Ucraina producția de cereale a acesteia nu a mai putut fi exportată prin 

porturile ucrainene din Marea Azov și Marea Neagră. Astfel, portului maritim Constanța i-a revenit sarcina de a 
prelua marfa, misiune deloc ușoară având în vedere deficitul de infrastructură portuară al României. Din datele 
făcute publice, până în prezent, au fost exportate circa 240.000 de tone cereale, însă Ucraina speră ca până la 
sfârșitul lunii iulie să poată trece prin portul românesc circa 2 milioane de tone. Având în vedere că blocajul deja 
există, prin capacitatea de depozitare limitată, prin numărul mare de vagoane, șlepuri și camioane existent în jurul 
portului, ritmul scăzut de încărcare pe nave, este evident că infrastructura existentă este cu mult sub necesarul de 
astăzi, iar blocajul va continua și în perioada următoare.   

O situație cu adevărat îngrijorătoare este cea a producătorilor români de cereale. În curând producția 
românească pe anul 2022 va fi gata de export. Silozurile sunt în mare parte încărcate cu cerealele ucrainene și cei 
mai mulți dintre fermierii români depozitează și vând cerealele direct în Port.  

În acest sens, vă rugăm, domnule ministru, să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri vor fi luate pentru protejarea intereselor economice ale producătorilor români și care vor fi 

alternativele de depozitare a cerealelor românești, în cazul în care silozurile și depozitele din port nu vor oferi spațiu 
suficient?  

2. Ce măsuri veți lua pentru ca depozitarea, încărcarea pe navă și livrarea cerealelor românești de export să se 
facă la timp, astfel încât producătorii români să respecte termenii contractuali și profiturile lor să nu fie afectate? 

3. Ce cantitate de cereale din Ucraina este stocată în prezent în Portul Constanța? 
4. Care este capacitatea anuală de stocare de cereale a portului Constanța? 
5. Ce investiții s-au făcut, de la declanșarea crizei din Ucraina până în prezent, și care este valoarea lor? 
6. Ce investiții sunt planificate în viitor, care este valoare lor și care vor fi sursele de finanțare? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat  

Lilian Scripnic 
*** 
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Adresată domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei  
 

Reiterarea întrebării parlamentare înregistrată cu nr.4486A din data de 06.04.2022 (Situația Societății 
Naționale Nuclearelectrica din perspectiva surselor de aprovizionare cu combustibil nuclear) 

 

Având în vedere faptul că termenul legal pentru primirea răspunsului la întrebarea parlamentară înregistrată cu 
nr. 4486A din data de 06.04.2022, având ca obiect  situația Societății Naționale Nuclearelectrica din perspectiva 
surselor de aprovizionare cu combustibil nuclear, a expirat la 06.05.2022, fără ca să ni se solicite un termen 
suplimentar pentru examinare și fără a ni se prezenta un răspuns, reiterez întrebarea parlamentară și vă cer 
respectuos să-mi răspundeți prompt și explicit, în scris, indicând totodată motivele încălcării termenului legal pentru 
prezentarea răspunsului. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris. 
 

Deputat 
Mircia Chelaru 

*** 
 

Adresată domnului Adrian – Ionuț Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
            

Exportul cerealelor fermierilor români este în pericol 
Stimate domnule ministru, 
Anul acesta problema depozitării cerealelor provenite din producția internă a României, în Portul Constanța, 

reprezintă o adevărată provocare pentru autorități, în contextul suprasolicitării acestuia cu preluarea exportului 
ucrainean.   

În curând fermierii români vor recolta grâul, orzul și rapița, cantitatea estimată fiind de 10 milioane tone. Din 
păcate, mulți dintre producătorii români nu au capacitate proprie de depozitare, iar închirierea unor spații nu este 
rentabilă din cauza prețurilor mari. Fermierilor români nu le rămâne decât soluția depozitării și vânzării producției 
direct în port. Având în vedere că în această perioadă Portul Constanța face față cu greu fluxului de marfă ce vine 
din Ucraina, situația producătorilor români este cu adevărat îngrijorătoare.  

În acest sens, vă rugăm domnule Ministru, să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce procent din capacitatea silozurilor și depozitelor din Portul Constanța este ocupat cu cerealele din 

Ucraina? 
2. Portul Constanța deține spațiu suficient pentru stocarea cerealelor fermierilor români? Care vor fi 

alternativele de depozitare a cerealelor românești, în cazul în care silozurile și depozitele din Port nu vor putea oferi 
capacitatea necesară?  

3. Ce întâlniri ați avut cu reprezentanții producătorilor români de cereale și ce soluții au rezultat în urma lor 
privind exportul cerealelor românești prin Port, în contextul suprasolicitării lui din această perioadă?  

4. Ce măsuri veți lua pentru ca depozitarea, încărcarea pe navă și livrarea cerealelor românești de export să se 
facă la timp, astfel încât producătorii români să respecte termenii contractuali și interesele lor economice să nu fie 
afectate? 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!            Lilian Scripnic 

*** 
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Adresată domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi 
 

Decontarea din bugetul local al comunei Braloștița, județul Dolj, a unor obligații  
stabilite prin titluri executorii 

Stimate domnule 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 și al 
locuitorilor din circumscripţiile electorale pe care le reprezintă. 

În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de petentul Drăgoi Ștefan, domiciliat în com. Braloștița, 
județul Dolj, care ne-a dezvăluit următoarea situație de fapt: 

În Dosarul nr. 1526/230/2011, Judecătoria Filiași a pronunțat Sentința nr. 458 în ședința publică din 5 iunie 
2012 prin care a admis în parte acțiunea formulată de petent în contradictoriu cu o persoană fizică, Comisia Locală 
de Fond Funciar Braloștița și Comisia Județeană de Fond Funciar Dolj, fiind anulat un titlu de proprietate care 
fusese anterior eliberat în favoarea persoanei fizice pârâte, pentru suprafața de 1 ha teren agricol. 

În Dosarul nr. 831/230/2011*, Judecătoria Filiaşi a pronunțat Sentinţa civilă nr. 672 la data de 23.10.2013, 
definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 378 a Tribunalului Dolj pronunțată la data de 17.03.2014, prin care a 
admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de petentul reclamant Drăgoi Ștefan împotriva pârâților 
primarul comunei Braloștița – în calitate de președinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Braloștița și Comisia 
Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Dolj și împotriva pârâtului Amza Dumitru 
(primar în funcție la data respectivă și în prezent). Instanța a obligat pârâții primarul comunei Braloștița – în calitate 
de președinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Braloștița și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate Asupra Terenurilor Dolj mai sus menționate să efectueze demersurile necesare pentru punerea în posesie 
și eliberarea titlului de proprietate pe numele reclamantului, sub sancțiunea plății de daune cominatorii în sumă de 
50 lei pentru fiecare zi de întârziere în sarcina primarul comunei Braloștița, în calitate de președinte al Comisiei 
Locale de Fond Funciar Braloștița, până la executarea obligațiilor sus menționate, cu începere de la data rămânerii 
irevocabile a acestei hotărâri (17.03.2014 – n.n.). Instanța a admis în parte capătul de cerere privind obligarea 
pârâtului Amza Dumitru (primar în funcție la data respectivă și în prezent) către reclamantul petent Drăgoi Ștefan a 
sumei de 789,55 lei, cu titlu de despăgubiri, reprezentând lipsa de folosință a terenului în suprafață de 1,89 ha pentru 
perioada 2009 – 2011. Instanța a obligat în solidar pârâtul primarul comunei Braloștița, în calitate de președinte al 
Comisiei Locale de Fond Funciar Braloștița și pârâtul Amza Dumitru (primar în funcție la data respectivă și în 
prezent) la plata sumei de 2.174,16 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

În Dosarul nr. 195/230/2016*, având ca obiect pretenții, Tribunalul Dolj – Secția Civilă a pronunțat Sentința 
nr. 412 la data de 26.02.2018, definitivă prin Decizia Curții de Apel Craiova nr. 452 pronunțată la data de 
05.09.2018, respingând recursul ca inadmisibil. Instanța a admis acțiunea precizată formulată de reclamantul petent 
Drăgoi Ștefan în contradictoriu cu primarul comunei Braloștița, în calitate de președinte al Comisiei Locale de Fond 
Funciar Braloștița, dispunând transformarea daunelor cominatorii în sumă de 50 lei pentru fiecare zi de întârziere 
stabilite în sarcina primarului comunei Braloștița, în calitate de președinte al Comisiei Locale de Fond Funciar 
Braloștița prin Sentinţa civilă nr. 672/23.10.2013 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. 831/230/2011*, 
rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 378/17.03.2014 a Tribunalului Dolj, în daune compensatorii. 
Instanța a obligat pârâtul primarul comunei Braloștița, în calitate de președinte al Comisiei Locale de Fond Funciar 
Braloștița, la plata către petentul reclamant a sumei de 63.150 lei, reprezentând suma totală datorată pentru perioada 
30.04.2014 – 26.02.2018, conform Sentinței civile nr. 672/23.10.2013 a Judecătoriei Filiași. Instanța a obligat 
pârâtul Primarul comunei Braloștița, în calitate de președinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Braloștița, la plata 
către reclamantul petent a sumei de 4665,5 lei cheltuieli de judecată pentru fond și apel. 
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În Dosarul nr. 1307/230/2019, având ca obiect daune cominatorii - transformarea daunelor cominatorii în 
daune compesatorii, Judecătoria FILIAŞI a pronunțat la fond Sentința nr. 800 la data de 05.12.2019, admițând 
cererea reclamantului petent Drăgoi Ştefan  în contradictoriu cu pârâta ărimarul Comunei Braloştiţa - Preşedinte al 
Comisiei Locale de Fond Funciar Braloştiţa. Instanța a dispus transformarea daunelor cominatorii în sumă de 50 lei 
pentru fiecare zi de întârziere stabilite în sarcina primarului comunei Braloştiţa, în calitate de preşedinte al Comisiei 
locale de fond funciar Braloştiţa. jud. Dolj prin Sentinţa civilă nr. 672/23.10.2013 pronunţată de Judecătoria Filiaşi 
în dosarul nr. 831/230/2011*, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 378/17.03.2014 a Tribunalului 
Dolj, în daune compensatorii. A fost obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 32.300 lei reprezentând 
suma totală datorată pentru perioada 27.02.2018 – 04.12.2019, conform Sentinţei civile nr. 672/23.10.2013 a 
Judecătoriei Filiaşi, precum și a sumei de 300 lei cheltuieli de judecată. Soluția a rămas definitivă prin respingerea 
apelului ca inadmisibil de Tribunalul Dolj prin Decizia nr. 1119 pronunțată la data de 07.09.2020. 

În Dosarul nr. 1663/230/2020, având ca obiect daune cominatorii, Judecătoria Filiași a pronunțat la fond 
Sentința nr. 917 la data de 25.11.2020, prin care a admis acțiunea formulată de petentul reclamant Drăgoi Ștefan, în 
contradictoriu cu primarul Comunei Braloştiţa - Preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Braloştiţa, 
dispunând transformarea daunelor cominatorii în sumă de 50 lei pentru fiecare zi de întârziere stabilite în sarcina 
primarului comunei Braloştiţa, în calitate de preşedinte al Comisiei locale de fond funciar Braloştiţa. jud. Dolj prin 
Sentinţa civilă nr. 672/23.10.2013 pronunţată de Judecătoria Filiaşi în dosarul nr. 831/230/2011*, rămasă definitivă 
şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 378/17.03.2014 a Tribunalului Dolj, în daune compensatorii. A fost obligat 
pârâtul la plata către reclamant a sumei de 14.300 lei reprezentând suma totală datorată pentru perioada 05.12.2019 
– 15.09.2020, conform Sentinţei civile nr. 672/23.10.2013 a Judecătoriei Filiaşi.  

Soluția a fost atacată cu apel la Tribunalul Dolj care a pronunțat Decizia nr. 957 la data de 29.04.2021, prin 
care a admis apelul formulat de apelantul-pârât primarul Comunei Braloştiţa - preşedinte al Comisiei Locale de 
Fond Funciar Braloştiţa, în contradictoriu cu petentul reclamant Drăgoi Ștefan, schimbând în parte soluția 
pronunțată la fond, admițând în parte cererea de chemare în judecată. Instanța a obligat pârâtul primarul Comunei 
Braloştiţa - preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Braloştiţa la plata către petentul reclamant Drăgoi Ștefan 
a sumei de 12.100 lei reprezentând daune compensatorii datorate pentru perioada 05.12.2019 – 02.08.2020, conform 
Sentinţei civile nr. 672/23.10.2013 a Judecătoriei Filiaşi, menținând restul dispozițiilor sentinței apelate. 

În același dosar, Curtea de Apel Craiova, prin Decizia nr. 5 pronunțată la 11 ianuarie 2022, a respins ca 
nefondate recursurile formulate de părțile litigante. 

În urma pronunțării acestor hotărâri judecătorești cu caracter executoriu și a declanșării procedurilor de 
executare, inclusiv a executării silite, din bugetul local al Comunei Braloștița, în perioada 14.08.2018 – 04.02.2022, 
s-au efectuat următoarele plăți: 

 
Data Suma plătită Plătitor Ce reprezintă 

14.08.2018 2.087,00 Comuna Braloștița Virament bancar TREZROBU Drăgoi Ș. 
27.11.2018 20.000,00 Comuna Braloștița Parțial cv Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
21.12.2018 5.000,00 Comuna Braloștița Drăgoi Ș. Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
23.01.2019 2.000,00 Comuna Braloștița Parțial cv Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
26.02.2019 1.500,00 Comuna Braloștița Parțial cv Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
26.03.2019 2.000,00 Comuna Braloștița Parțial cv Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
24.04.2019 3.000,00 Comuna Braloștița Parțial cv Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
09.05.2019 1.226,00 Comuna Braloștița Virament bancar TREZROBU Drăgoi Ș. 
24.05.2019 5.000,00 Comuna Braloștița Parțial cv Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
20.06.2019 5.000,00 Comuna Braloștița Parțial cv Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
25.07.2019 4.000,00 Comuna Braloștița Parțial cv Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
08.08.2019 2.500,00 Comuna Braloștița Arierat 10Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
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29.08.2019 2.000,00 Comuna Braloștița Arierat 10Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
04.10.2019 4.000,00 Comuna Braloștița Arierat 10Hotărâre nr. 452/02.09.2018 
22.10.2019 11.815,50 Comuna Braloștița Arierat 10 final Hot nr 452/02.09.2018 
28.10.2020 10.000,00 Comuna Braloștița Hotărâre civ. 1119/07.09.2020 parțial 
20.11.2020 12.000,00 Comuna Braloștița Hotărâre civ. 1119/07.09.2020 parțial 
14.12.2020 10.600,00 Comuna Braloștița Hotărâre civ. 1119/07.09.2020 parțial 
04.02.2022 12.300,00 Comuna Braloștița Debit Dosar 314/E/2021 BEJ as. Talpa 

TOTAL 116.028,50   
 
În perioada de executare a acestor sume, la data de 31.07.2020, petentul Drăgoi Ștefan s-a adresat Camerei de 

Conturi Dolj printr-un memoriu, în care a deplâns refuzul sistematic și cu rea-credință de punere în aplicare a 
hotărârii judecătorești definitive de punere în posesie a acestuia și eliberarea titlului de proprietate pentru o suprafață 
de teren, pentru care instanța a dispus plata de daune cominatorii în sumă de 50 lei pe zi de întârziere până la 
eliberarea titlului de proprietate, transformate ulterior în daune compensatorii, astfel, fiind vorba de plata sumei de 
63.150 + 32.300 + 12.100 lei reprezentând daune compensatorii pentru perioada 30.04.2014 – 26.02.2018, plus alți 
4665,5 + 300 lei cheltuieli de judecată, arătând că primarul Amza Dumitru, în funcție la data faptelor și în prezent și 
pârât în dosarul de fond, a plătit din fondurile publice ale comunei, adică din bugetul local, atât daunele 
compensatorii, cât și toate cheltuielile de judecată și de executare. 

Având în vedere că la data formulării respectivului memoriu, la entitatea publică UAT Comuna Braloștița, 
Camera de conturi Dolj desfășura un control de fond de audit public extern, petentul a cerut acestei instituții să 
dispună și verificarea acestor aspecte pe care le sesiza și cuprinderea în raportul final de control a concluziilor 
verificărilor efectuate. 

În concret, petentul a cerut Camerei de conturi Dolj să constate dacă sumele respective au fost în mod legal 
plătite către acesta din bugetul local al comunei Braloștița, în condițiile în care primarul comunei, numitul Amza 
Dumitru, a fost cel vinovat de refuzul sistematic și cu rea-credință de punere în aplicare a hotărârii judecătorești 
definitive de punere în posesie a acestuia și eliberarea titlului de proprietate, așa cum a constatat și instanța în cauza 
de fond, în care acesta a avut calitatea de pârât. 

Prin adresa nr. 1190 / 31.07.2020, Camera de conturi Dolj i-a comunicat petentului că aspectele semnalate de 
acesta ”au fost reținute spre a fi supuse verificării cu ocazia acțiunilor de control / audit ce vor fi efectuate la UAT 
comuna Braloștița, potrivit Programului de control / audit”, iar că după finalizarea acțiunii de control / audit și a 
procedurii de verificare a constatărilor reținute, îl va informa despre rezultatele verificării. 

Petentul susține că nici până azi nu a primit vreo informare de la Camera de conturi. 
Având în vedere aspectele mai sus menționate,  prin prezenta, vă rugăm să ne răspundeți: 
1. După data de 31.07.2020, până în prezent, Curtea de Conturi a României, respectiv Camera de conturi Dolj, 

a efectuat acțiuni de control / audit la entitatea publică UAT comuna Braloștița, județul Dolj ? 
2. În caz afirmativ: aspectele semnalate de petentul Drăgoi Ștefan au fost sau nu supuse verificării în cadrul 

acțiunilor de control / audit efectuate la UAT comuna Braloștița, județul Dolj?  
3. Dacă acțiunile de control / audit au fost finalizate, care sunt constatările reținute în urma verificării, respectiv 

dacă sumele achitate către petent urmare a abuzurilor constatate de instanță a fi comise de primarul Amza Dumitru 
au fost sau nu în mod legal suportate din bugetul local ? 

4. Va informa instituția dumneavoastră petentul despre rezultatele verificării? 
Solicit răspuns scris.  

Deputat 
Ringo Dămureanu 

*** 
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Adresată domnului Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministru al României 
 

Securizarea consumului intern de cereale 
Stimate domnule prim-ministru, 
La începutul lunii martie ac., imediat după începerea războiului în Ucraina, v-am adresat o întrebare 

referitoare la rezerva de cereale a României, subliniind faptul că anul trecut, în țara noastră am avut o producție 
record de cereale (producţia totală de cereale a României a depășit 34 de milioane de tone).  

Am primit la un răspuns din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la acea întrebare prin care 
eram asigurați că: „România are stocuri suficiente de produse agro-alimentare, atât în rezerva de stat, cât și în 
spații de depozitare de pe filiera producție-comercializare-procesare și nu se pune problema unor noi achiziții”. 
Între timp, în Uniunea Europeană, de fapt în întreaga lume s-a declanșat o criză alimentară. Comisia Europeană a 
intensificat monitorizarea principalelor piețe agricole afectate de război. În urma unei decizii publicate săptămâna 
trecută, statele membre vor avea obligația să notifice Comisiei nivelul lor lunar de stocuri de cereale, semințe 
oleaginoase, orez și semințe certificate ale acestor produse, care sunt deținute de producători, angrosiști și operatori. 
Comisia Europeană a lansat și un tablou de indicatori care prezintă statistici actualizate privind prețurile, producția 
și comerțul cu grâu pentru morărit, porumb, orz, rapiță, ulei de floarea-soarelui și boabe de soia la nivelul UE și la 
nivel mondial. 

Ministrul român de externe a participat la reuniunea ministerială "Apel la acțiune pentru securitatea alimentară 
globală" ("Global Food Security Call to Action") organizată la Sediul ONU din New York a declarat: „Criza 
alimentară este "stimulată" de acest război, din cauza blocadei din fața portului Odesa în principal, dar și din cauza 
faptului că sezonul agricol a fost perturbat. De aici derivă o mulțime de probleme, nu numai pentru țările vecine, ci 
și pentru multe alte țări care au nevoie de aceste cereale". România, în calitate de țară vecină, încearcă să ajute 
Ucraina să trimită cerealele prin sistemul nostru feroviar, prin Portul Galați pe Dunăre, care este unul dintre cele mai 
mari porturi românești pe acest fluviu, și apoi, în Portul Constanța, care este cel mai mare port din Marea Neagră. 
Pot să vă informez că, deja în ultimele săptămâni, peste 240.000 de tone de cereale ucrainene au plecat din Portul 
Constanța spre alte destinații". Deci îngrijorarea a devenit globală, participanții au relevat că accelerarea creșterii 
prețurilor la alimente amenință să destabilizeze în special societățile fragile, să adâncească sărăcia extremă, să 
sporească foametea, să extindă urgențele de ordin umanitar și să accelereze migrația. Chiar dacă România s-a 
alăturat Declarației adoptate în cadrul reuniunii ministeriale pe tema Roadmap for Global Food Security - Call to 
Action, și va întreprinde o serie de acțiuni concrete ca răspuns la criza alimentară mondială, țara noastră rămâne 
singura țară din zona bazinului Mării Negre în care Guvernul nu a luat nici o măsură pentru a proteja populația de 
criza alimentară, prețurile au crescut, iar românii plătesc tot mai mult pentru pâine, fiindcă se importă sub formă de 
aluat congelat. Chiar și oficialii din Ministerul Agriculturii recunosc această stare de lucruri, dar declară că 
scumpirile se datorează majorărilor de tarife de la curent și gaze. România exportă milioane de tone de cereale, apoi 
importă produse de panificație congelate. Guvernul ungar  și cel moldovean au declarat starea de urgenţă din cauza 
conflictului armat dintr-o ţară vecină, încercând să-și securizeze consumul intern de cereale. După ce prețul grâului 
și porumbului au ajuns la un nivel record atât pentru industriile prelucrătoare, cât și pentru consumatorii finali, 
Ungaria a decis să stopeze exportul de cereale. Bulgaria a blocat neoficial exportul de cereale,  iar Republica 
Moldova a stopat exporturile de grâu și de zahăr, ulterior și de porumb. România a rămas singura țară din zona 
Mării Negre care încă mai exportă grâu și porumb autohton în loc să îl cumpărăm pentru asigurarea consumului 
intern! În acest context cauzat de războiul din Ucraina, statele din jurul nostru au decis să își protejeze consumul 
intern deoarece nu știm cât va dura conflictul armat care a avut ca o consecință imediată explozia prețurilor. Nu ne 
mai răspundeți sec, cu texte de lege privind rezervele de stat fiindcă deja toată lumea ne avertizează asupra gravității 
situației: Comisia Europeană, ONU, chiar și președintele Klaus Iohannis a declarat că, la acest moment, rezervele de 
alimente ale statului sunt reduse și a precizat că Guvernul va veni cu noi măsuri în perioada următoare”. Autoritățile 
române nu au făcut publice datele privind nivelul de alimente de la rezervele de stat, motivând că acestea sunt 
secrete, noi nu solicităm aceste date secrete, dar dorim ca populația să fie cu adevărat protejată de politicile acestui 
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guvern! 
Domnule prim-ministru, vă solicit să îmi comunicați, având în vedere că mass-media prezintă depozite de 

cereale goale pe teritoriul țării, care sunt măsurile concrete pe care le veți lua pentru a securiza consumul intern de 
cereale astfel încât populația țării noastre să fie protejată de efectele războiului de la granițe? 

Solicit răspuns scris.   
Cu deosebită considerație,       Deputat 

Dan Tanasă 
*** 

 

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

Deficitul de forței de muncă din România 
Stimate domnule ministru, 
Deficitul de forță de muncă din România este o problemă care s-a acutizat în ultimii ani. Din păcate, 

autoritățile române nu au reușit să stopeze migrarea muncitorilor români către state mult mai dezvoltate, care 
asigură venituri mai mari, acest fenomen devenind cu adevărat îngrijorător. Ne aflăm în situația în care domenii 
importante din economie precum agricultura, construcțiile, panificația și HoReCa sunt puternic afectate, astfel încât 
în ultimii doi ani Guvernul a fost nevoit să suplimenteze serios numărul de permise de muncă alocate pentru 
muncitorii din afara Uniunii Europene.  

Angajatorii din domeniile menționate sunt cu adevărat preocupați de imposibilitatea de a face angajări pe 
locurile vacante. Dacă în anul 2021 numărul de permise de muncă aprobat a fost de 50.000, în anul 2022 el s-a 
dublat la 100.000 permise de muncă pentru lucrătorii non-UE. Din păcate, o parte dintre ei după obținerea 
permisului de muncă optează pentru a pleca din România spre alte state din spațiul european, iar eforturile 
angajatorilor de a-i recruta și ale statului român de a-i asimila birocratic devin inutile.   

Având în vedere că deficitul de lucrători pe piața muncii din România generează dificultăți în desfășurarea 
activității sectorului privat și afectează economia în ansamblul ei, vă rugăm domnule Ministru, să ne comunicați ce 
măsuri veți lua pentru a stimula ocuparea locurilor de muncă cu lucrători români și care este strategia Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale privind întoarcerea în țară a românilor care muncesc în străinătate și încadrearea lor 
pe piața muncii din România. 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!            Lilian Scripnic 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




