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

Sesiunea februarie – iunie 2022 
 

(Situaţia cuprinde datele la 17.06.2022) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1837 

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie  1469 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 368 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 272 

313 

– votate  
 

311 
             din care: - înaintate la Senat      27 
                            - în procedura de promulgare 33 
                            - promulgate* 149 
                            - respinse definitiv 102 
                            - în mediere 1 
                            - în divergenţă 1 
2) Se află în proces legislativ 1521 
a) pe ordinea de zi 416 
b) la comisii  
 

1079 
 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 

6 

3) Desesizări 11 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 31 
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 31 
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0 

 
  Cele 311 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 
                       201 de propuneri legislative 
                             din careern:n  

* În anul 2022 au fost promulgate 181 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, 14 și miercuri, 15 iunie 2022 
 
 
 

        
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 34 
  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională         25               

26        

   - votate 26 
 

                      - la Senat   1 
 

                      - la promulgare   3 
 

                      - respinse definitiv 22 
 

 
 
 

Cele 26 de iniţiative legislative votate privesc: 
 
Nnn     26 de propuneri legislative 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în ședința  
din 15 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 282/2022 - Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003  
 

2.  Pl-x 207/2019 - Lege pentru modificarea art.1 alin.(2) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, şi pentru stabilirea 
unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice  
 

3.  PL-x 83/2022 - Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România, precum şi pentru completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială  
 
 

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

transmit spre dezbatere Senatului: 
 

 PL-x 185/2022 - Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în  scopul operaționalizării 
la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare 
privind călătoriile                
 

 III. Proiecte de lege pentru care procedura legislativă a încetat ca urmare a respingerii de Camera 

Deputaților în calitate de Cameră decizională: 
 

1.  Pl-x 302/2021 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții  
 

2.  PL-x 318/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor  
 

3.  Pl-x 85/2015 - Propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea și funcționarea Corpului 
experților şi evaluatorilor tehnici auto din România  
 

4.  PL-x 547/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal  
 

5.  PL-x 389/2020 - Proiectul de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul sanitar în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Covid-19  
 

6.  Pl-x 617/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal 
  

7.  Pl-x 683/2018 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal  
 

8.  Pl-x 663/2018 - Propunerea legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal  
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9.  Pl-x 600/2018 - Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată  a TVA  
 

10.  Pl-x 647/2018 - Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a 
reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică” prin transformare  
 

11.  PL-x 35/2020 - Proiectul de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național De Dezvoltare Locală  
 

12.  PL-x 443/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind 
regimul armelor şi al muniţiilor  
 

13.  PL-x 172/2020 - Proiectul de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare  
 

14.  Pl-x 618/2020 - Propunerea legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind 
rezervele de stat  
 

15.  PL-x 517/2020 - Proiectul de Lege privind măsuri economice și fiscal-bugetare                    
 

16.  PL-x 113/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice  
 

17.  PL-x 575/2009 - Proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcţia 
infrastructurii de transport  
 

18.  PL-x 375/2015 - Proiectul de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 

19.  Pl-x 237/2016 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208  din 20 iulie 
2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum  şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
 

20.  PL-x 329/2016 - Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art.7 din Legea nr.115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali  
 

21.  Pl-x 193/2018 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei 
române, republicată  
 

22.  PL-x 512/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 
penal  
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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 20 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, 67 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: 

 
1 
1 
 0 

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

4 
1 
1 
4 

Camera 
Deputaţilor:  

33 0 

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

 2 
18 
 0 

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

0 
0 
2 

11 

Senat+Camera 
Deputaților: 

    22          -    

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

10 
12 
0 

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

0 
0 
0 

Total: 67 0  
 

44 
  

 
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 20 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 
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) 

3 

PLx 
197/2022 

 
L 

176/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 privind 
gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, 
pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, 
în perioada 2014-2020. (poz. II-30) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2015. Proiectul instituie cadrul legal privind 
asigurarea supracontractării în cadrul programelor 
ENI, respectiv Programul operaţional comun 
Romania-Ucraina 2014-2020 şi Programul 
operaţional comun Romania-Republica Moldova 
2014-2020.  

S -  Adoptat pe 
11.04.2022 
CD -  OZ Plen 
BUG și 
ADMIN 
 

Raport depus 
pe 
06.06.2022 
(263/R/2022) 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

4 

Plx 
194/2022 

 
L 

72/2022 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență și a altor acte normative.  
(poz. I-a-13) 
- Procedură de urgenţă:nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
iunie 2019 privind cadrele de restructurare 
preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, 
precum şi măsurile de sporire a eficienţei 
procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi de 
remitere de datorie şi de modificare a Directivei 
(UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea şi 
insolvenţă). Proiectul vizează modificarea şi 
completarea Legii nr.85/2014, în sensul instituirii 
unor proceduri de prevenire a insolvenţei la care pot 
recurge debitorii aflaţi în dificultate şi, respectiv, a 
unor proceduri colective de insolvenţă pentru 
acoperirea pasivului debitorului, în cadrul cărora 
debitorul beneficiază, atunci când este posibil, de 
şansa de redresare a activităţii sale.  

S -  Adoptată 
pe 11.04.2022 
CD -  ECON și 
JUR 
pt.raport 
comun 

TDR: 
11.05.2022 

5 

Plx 
230/2022 

 
L 

180/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia 
socială. (poz. II-19) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.219/2015. 

S -  Adoptată 
pe 02.05.2022 
CD -  ECON, 
IND și MUN 
pt.raport 
comun 

TDR: 
24.05.2022 

6 

Plx 
350/2022 

 
L 

282/2022 

Proiect de Lege privind supravegherea prudenţială a 
societăţilor de servicii de investiţii financiare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (poz. II-8) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/2034 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
noiembrie 2019 privind supravegherea prudenţială 
a firmelor de investiţii şi de modificare a 
Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 
2013/36/UE, 2014/59/UE şi 2014/65/UE şi prin 
asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului 
(UE) 2019/2033 al Parlamentului European. 

S -  Adoptată 
pe 07.06.2022 
CD -  ECON și 
BUG 
pt.raport 
comun 

TDR: 
23.06.2022 

7 

Plx 
351/2022 

 
L 

283/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de 

Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 
(UE) 2019/1160 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a 
Directivelor 2009/65/CE şi 2011/61/UE în ceea ce 
priveşte distribuţia transfrontalieră a organismelor 
de plasament colectiv, precum şi a unor prevederi 

S -  Adoptată 
pe 07.06.2022 
CD -  ECON și 
BUG 
pt.raport 
comun 

TDR: 
23.06.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, precum şi a Legii nr. 
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare 
şi operaţiuni de piaţă. (poz. II-26) 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

ale Directivei 2007/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în 
cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă. 

8 

PLx 
592/2018 

 
L 

467/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare 
efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-9) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

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

 
 
 
 

9 

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 

10 

PLx 
458/2019 

 
L 

326/2019 

Proiectul Legii resurselor hidrominerale.  
(poz. I-b-15)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului instituţional şi a modului de 
desfăşurare a activităţii de prospecţiune, explorare, 
încetarea concesiunii, protecţie şi valorificare a 
resurselor hidrominerale.  

 
 
S  - Respins pe 
07.10.2019 
CD -  IND 
pt. raport  
 

TDR: 
29.10.2019 

11 

PLx 
641/2020 

 
L 

613/2020 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-3)  
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 

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 

 
 
S  - Respins pe 
14.10.2020 
CD -  IND, 

TDR: 
03.11.2020 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Cameră decizională: CD 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. 

JUR, APĂR  și 
TRSP 
pt. raport 
comun 
 

12 

PLx 
99/2022 

 
L 

25/2022 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de 
preluare a deșeurilor provenite de la nave.  
(poz. I-a-6) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea Directivei (UE) 2019/883 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 17 
aprilie 2019 privind instalaţiile portuare de preluare 
pentru predarea deşeurilor provenite de la nave, de 
modificare a Directivei 2010/65/UE şi de abrogare 
a Directivei 2000/59/CE, publicată în Jurnalul 
Oficial seria L nr.151 din 7 iunie 2019.  

S -  Adoptat pe 
07.03.2022 
CD -  IND și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
05.04.2022 

13 

PLx 
125/2022 

 
L 

28/2022 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul 
transporturilor rutiere. (poz. I-a-2) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2011, a Ordonanţei Guvernului nr.37/2007, a 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011, precum şi a 
Legii nr.16/2017.  

S  - Adoptat pe 
14.03.2022 
CD - IND, 
MUN și TRSP 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
07.04.2022 

14 

PLx 
228/2022 

 
L 

178/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuinţe. (poz. II-42) 
- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009. Intervenţiile legislative 
vizează instituirea unor măsuri care să conducă la 
creşterea numărului de clădiri renovate energetic 
cel puţin moderat. Totodată, se urmăreşte 
eficientizarea Programului naţional multianual 
privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, prin introducerea în lista 
cheltuielilor eligibile a unor lucrări de intervenţie 
care să conducă la o renovare, cel puţin moderată, 
precum şi a cheltuielilor necesare elaborării 
documentaţiei tehnico-economice. 

S  - Adoptat pe 
14.03.2022 
CD - IND, 
ADMIN și 
MED 
pt. raport 
comun 
 

TDR: 
24.05.2022 

15 

PLx 
352/2022 

 
L 

Proiect de Lege privind cerinţele de accesibilitate 
aplicabile produselor şi serviciilor. (poz. II-20) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

Transpunerea prevederilor Directivei (UE) 
2019/882 a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind cerinţele de 
accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor, 

S  - Adoptat pe 
08.06.2022 
CD - IND, 
ANTRE 

TDR: 
23.06.2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

284/2022 - Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE), seria L, nr. 151/70 din 7 iunie 2019. 
Potrivit proiectului, acesta vizează stabilirea 
cadrului legal pentru buna funcţionare a pieţei 
interne în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate 
aplicabile produselor şi serviciilor, prin eliminarea 
şi prevenirea barierelor din calea liberei circulaţii a 
acestora. 

pt. raport 
comun 
 

16 

PLx 
428/2021 

 
L 

532/2021 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi 
pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a 
dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice. (poz. 
I-a-1) 
- Reexaminare 
- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Asigurarea transpunerii în legislaţia naţională a 
Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de 
instituire a Codului european al comunicaţiilor 
electronice (reformare), stabilirea unor măsuri de 
facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii 
electronice, stabilirea unor măsuri de facilitare a 
supravegherii pieţei echipamentelor radio şi 
aparatelor, stabilirea cadrului de comunicare a 
documentelor prin intermediul serviciului „My 
Ancomˮ. 

CD -  IND, 
ADMIN, JUR, 
INFOCOM și 
CONST 
S -  Adoptată 
pe 02.03.2022 

TDR: 
21.06.2022 

17 

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 

18 

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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

19 

PLx 
279/2022 

 
L 

201/2022 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind documentele de şedere 
eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor 
de familie ai acestora, precum şi în domeniul 
străinilor. 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative 
privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor 
Uniunii Europene şi membrilor de familie ai 
acestora, precum şi în domeniul străinilor.  

S -  Adoptat pe 
16.05.2022 
CD -  ADMIN, 
APĂR și JUR 
pt. raport 
comun 

TDR: 
09.06.2022 
 

20 

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 

21 

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 

22 

PLx 
219/2022 

 
L 

175/2022 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S -   Adoptat 
pe 19.04.2022 
CD - JUR  
pt. raport  
 

TDR: 
18.05.2022 

  



 

  
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 
promulgare 
din data de 
10.06.2022 

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 
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 

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 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

5 

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 

La 
promulgare 
din data de 
14.06.2022 

6 

PLx 
290/2022 

 
L 

281/2022 

Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe. (poz. II- 60) 
- Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domenii 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. 

S -   
Adoptată pe 
18.05.2022 
CD - 
Adoptată pe 
08.06.2022 
 

La 
promulgare 
din data de 
14.06.2022 

7 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 -  
Adoptată pe 
15.06.2022 
S  -  

 

8 

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 

9 
PLx 

565/2021 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe. (poz. I-b-5) 

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 

S -  Adoptată 
pe 
10.11.2021 

Legea 
nr.69/2022 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

L 
412/2021 

- Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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. 

CD -  
Adoptată pe 
02.03.2022 

10 

Plx 
30/2022 

 
L 

12/2022 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 143/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul transpunerii Directivei delegate (UE) 2021/802 a 
Comisiei din 12 martie 2021 de modificare a anexei la 
Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte 
includerea noilor substanţe psihoactive în definiţia 
termenului “drog”, precum şi al implementării Convenţiei 
unice asupra stupefiantelor din 1961 şi Convenţiei asupra 
substanţelor psihotrope din 1971 în sensul includerii 
subtanţelor care nu sunt puse, încă, sub control naţional. 

S -  Adoptată 
pe 
07.02.2022 
CD - Adoptată 
pe 14.03.2022 
 

Legea 
nr.80/2022 

11 

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 

12 
PLx 

594/2020 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
precum şi pentru abrogarea Ordonanţei 

Modificarea actualului cadru normativ pentru 
implementarea proiectului privind crearea Sistemului 
Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă 

S -  Adoptată 
pe 
21.09.2020 

Legea 
nr.105/202
0 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

L 
490/2020 

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 

(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. 

CD -  
Adoptată pe 
23.03.2022  
 

13 

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.111/202
2 

14 

Plx 
124/2022 

 
L 

20/2022 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2022 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum 
și pentru prorogarea unui termen. (poz. I-a-12) 
 - Caracter: ordinar 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015. Modificările 
vizează mai multe domenii, dintre care taxa pe valoarea 
adaugată, accize şi alte taxe speciale, dispoziţii privind 
regimul general al accizelor, dispoziţii privind alcoolul şi 
băuturile alcoolice, precum şi dispoziţii privind scutirile de 
la plata accizelor.  

S  - Adoptată 
pe 
14.03.2022 
CD -  
Adoptată pe 
29.03.2022 
 

Legea 
nr.112/202
2 

15 

PLx 
15/2022 

 
L 

77/2022 

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

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

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

CD -  
Adoptată pe 
15.02.2022 
S  - Adoptată 
pe 
28.03.2022 
 

Legea nr. 
113/2022 

16 

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 

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 

S -  Adoptată 
pe 
15.10.2021 
CD -  
Adoptată pe 

Legea 
nr.120/202
2 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

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 

Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi 
abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. 

05.04.2022 
 

17 

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.122/202
2 

18 

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.140/202
2 

19 

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 

20 PLx Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 la  Ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 CD -  Legea nr. 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

131/2021 
 

L 
194/2021 

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 

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.  

Adoptată pe 
26.05.2021 
S   -  
Adoptată pe 
16.05.2022 

172/2022 

21 

PLx 
132/2021 

 
L 

195/2021 

Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare 
punerii în aplicare a Protocolului nr.16 la 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la 
Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de 
România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014. 
(poz. I-a-8) 
 - Caracter: organic 

- Procedură de urgenţă: da 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senatul 

Punerea în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la 
Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la 
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.  

CD -  
Adoptată pe 
26.05.2021 
S  - Adoptată 
pe 
16.05.2022 

Legea nr. 
173/2022 

22 

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 

Legea nr. 
179/2022 

23 

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 

Legea nr. 
181/2022 
 

 
  
  
  



 

  
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 
 

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) 

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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

 
 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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  
 

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 

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  



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+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 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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 

612/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 
aferente anului 2017.  
(poz. I-c-15) 
- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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 
 
 

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) 

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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Procedură de urgenţă: nu 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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 
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E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

ale Camerei Deputaţilor 
( la data de  16  iunie 2022 ) 

 

I.  În perioada  14  –  16  iunie 2022  
 

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 11 rapoarte, din care                     
1 raport suplimentar.                . 

Comisiile permanente au depus  45 avize. 
Cele 18 rapoarte depuse sunt: 

♦ rapoarte de adoptare  8 
♦ rapoarte de respingere  3 

Rapoartele elaborate se referă la: 
♦ Ordonanțe de urgență ale Guvernului   5 
♦ Ordonanțe ale Guvernului     1 
♦ Proiecte de legi și propuneri legislative             5  

 

  Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă.  
La comisii se află în prezent 1071 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care  129 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află  19 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru  prima  

sesiune ordinară a anului 2022.  
 

II. De la începutul actualei legislaturi 
 
Comisiile parlamentare au întocmit  1051  de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 

În anul 

2021 

În anul 

2022 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 619 289 

♦ rapoarte suplimentare 
73 30 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
29 11 

TOTAL 721 330 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                  ANEXĂ 
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte de adoptare 
în perioada 14 – 16 iunie  2022 

I. Comisia economică 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
389/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2021 privind unele măsuri pentru 
valorificarea concentratelor tehnice de 
uraniu din stocul de siguranţă şi consum, 
constituit în perioada 2009-2011, aflat în 
proprietatea privată a statului şi în 
administrarea Companiei Naţionale a 
Uraniului - S.A., precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.193/2018 pentru reglementarea 
principiilor privind asigurarea strategiei 
naţionale a României referitoare la 
menţinerea ciclului nuclear integrat, prin 
asigurarea materiei prime pentru 
fabricarea combustibilului nuclear necesar 
funcţionării unităţilor de la Centrala 
Nuclearoelectrică de la Cernavodă – 
raport comun cu Comisia pentru 
industrii 

Adoptarea unor măsuri pentru valorificarea 
concentratelor de uraniu din stocul de 
siguranţă şi consum, constituit în perioada 
2009-2011, aflat în proprietatea privată a 
statului şi în administrarea Companiei 
Naţionale a Uraniului - S.A., prin vânzarea 
de către statul român, prin intermediul 
Ministerului Energiei, către Societatea 
Naţională „Nuclearelectrica” - S.A., precum 
şi modificarea Legii nr.193/2018, în sensul 
eliminării drepturilor exclusive conferite de 
Compania Naţională a Uraniului - S.A. 
(CNU) 

Guvern 
22.03.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare 

(287/R din 
16.06.22) 

2 PLx 
97/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru 
modificarea Legii nr.422/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului 
statistic de comerţ internaţional cu bunuri 
– raport comun cu Comisia pentru 
industrii 

Modificarea Legii nr.422/2006, în scopul 
corelării cu prevederile Regulamentului 
(UE) 2019/2152 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019. 

Guvern 
30.05.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare 

(288/R din 
16.06.22) 



 

3 PLx 
385/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2021 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea 
unor măsuri de protecţie socială acordată 
persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor de 
disponibilizare din cadrul operatorilor 
economici pentru care s-a aprobat 
acordarea ajutoarelor de stat pentru 
facilitarea închiderii minelor de cărbune 
necompetitive în perioada 2019-2024, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene – raport comun cu Comisia 
pentru industrii și Comisia pentru 
muncă 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2019, în sensul 
completării categoriilor de persoane 
disponibilizate care urmează să beneficieze 
de măsuri de protecţie socială, cu cele din 
cadrul operatorilor economici care sunt 
afectaţi de politica de decarbonare a Uniunii 
Europene, întrucât utilizează combustibili 
fosili - Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara S.A. (CEH), Societatea 
Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A., 
Societatea Complexul Energetic Oltenia 
S.A. (CEO), precum şi cu persoanele care 
urmează a fi disponibilizate din cadrul 
exploatărilor miniere de uraniu 
neperformante respectiv Compania 
Naţională a Uraniului S.A. Prin proiect se 
urmăreşte crearea cadrului legal pentru 
acordarea venitului lunar de completare şi a 
unor plăţi compensatorii, ca măsură de 
protecţie socială de care să beneficieze 
persoanele disponibilizate din companiile 
afectate, sunt stabilite principiile de 
acordare a măsurilor de protecţie socială, 
precum şi perioada de aplicare a acestor 
măsuri 

Guvern 
9.11.21 
14.12.21 
31.05.22 

Raport de 
aprobare 

(289/R din 
16.06.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Comisia pentru industrii 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 
392/2021 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând 
cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, precum şi a altor 
acte normative 

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2021. Potrivit intervenţiilor 
legislative, pe perioada stării de alertă sau a 
măsurilor excepţionale prevăzute la art.93 din 
Constituţie, se interzice deconectarea de către 
operatorii de transport şi distribuţie energie 
electrică şi gaze naturale pe motiv neplată a 
facturii şi se asigură continuitatea furnizării 
serviciilor următoarelor categorii de clienţi 
casnici: consumatorului vulnerabil de energie; 
consumatorului final casnic de energie 
electrică ce are un consum mediu lunar, 
raportat la un an calendaristic, mai mic de 100 
kWh şi nu are mai mult de 6 facturi neachitate 
în sold; consumatorului final casnic de gaze 
naturale ce are un consum mediu lunar, 
raportat la un an calendaristic, mai mic de 
1000 kWh şi nu are mai mult de 6 facturi 
neachitate în sold. Nerespectarea acestor 
prevederi de către operatorii de transport şi de 
distribuţie energie electrică şi gaze naturale se 
sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 
300.000 lei, iar constatarea contravenţiei şi 
aplicarea sancţiunii se fac de reprezentanţii 
împuterniciţi ai A.N.R.E. 

Guvern 8.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(279/R din 
15.06.22) 



 

2 PLx 
29/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.144/2021 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.241/2006 – raport comun cu 
Comisia pentru administrație 

Modificarea şi completarea Legii nr.241/2006. 
Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege 
va contribui la accelerarea implementării 
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor 
uzate urbane şi a Directivei 98/83/CE privind 
calitatea apei destinate consumului uman 
modificată şi completată prin Directiva (EU) 
2015/1787 şi Directivei (EU) 2020/2184. 
Modificările propuse vizează asigurarea 
sustenabilităţii financiare a infrastructurii de 
apă şi canalizare, creşterea gradului de 
racordare la sistemele publice de alimentare cu 
apă şi canalizare existente, regelementarea 
sistemelor individuale adecvate şi stabilirea 
condiţiilor de descărcare a aelor uzate din 
acestea în resursele de apă, 
reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate 
menajere. 

Guvern 
8.03.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare 

(284/R din 
15.06.22) 

3 PLx 
389/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.73/2021 privind unele măsuri 
pentru valorificarea concentratelor 
tehnice de uraniu din stocul de 
siguranţă şi consum, constituit în 
perioada 2009-2011, aflat în 
proprietatea privată a statului şi în 
administrarea Companiei Naţionale a 
Uraniului - S.A., precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.193/2018 pentru reglementarea 
principiilor privind asigurarea 
strategiei naţionale a României 
referitoare la menţinerea ciclului 
nuclear integrat, prin asigurarea 
materiei prime pentru fabricarea 
combustibilului nuclear necesar 
funcţionării unităţilor de la Centrala 
Nuclearoelectrică de la Cernavodă – 

Adoptarea unor măsuri pentru valorificarea 
concentratelor de uraniu din stocul de 
siguranţă şi consum, constituit în perioada 
2009-2011, aflat în proprietatea privată a 
statului şi în administrarea Companiei 
Naţionale a Uraniului - S.A., prin vânzarea de 
către statul român, prin intermediul 
Ministerului Energiei, către Societatea 
Naţională „Nuclearelectrica” - S.A., precum şi 
modificarea Legii nr.193/2018, în sensul 
eliminării drepturilor exclusive conferite de 
Compania Naţională a Uraniului - S.A. (CNU) 

Guvern 
22.03.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare 

(287/R din 
16.06.22) 



 

 
 

raport comun cu Comisia 
economică 

4 PLx 
97/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 
pentru modificarea Legii nr.422/2006 
privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului statistic de comerţ 
internaţional cu bunuri – raport 
comun cu Comisia economică 

Modificarea Legii nr.422/2006, în scopul 
corelării cu prevederile Regulamentului (UE) 
2019/2152 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 noiembrie 2019. 

Guvern 
30.05.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare 

(288/R din 
16.06.22) 

5 PLx 
385/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2021 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2019 pentru 
aplicarea unor măsuri de protecţie 
socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor 
de disponibilizare din cadrul 
operatorilor economici pentru care s-a 
aprobat acordarea ajutoarelor de stat 
pentru facilitarea închiderii minelor 
de cărbune necompetitive în perioada 
2019-2024, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii 
Europene – raport comun cu 
Comisia pentru economică și 
Comisia pentru muncă 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2019, în sensul 
completării categoriilor de persoane 
disponibilizate care urmează să beneficieze de 
măsuri de protecţie socială, cu cele din cadrul 
operatorilor economici care sunt afectaţi de 
politica de decarbonare a Uniunii Europene, 
întrucât utilizează combustibili fosili - 
Societatea Complexul Energetic Hunedoara 
S.A. (CEH), Societatea Naţională Închideri 
Mine Valea Jiului S.A., Societatea Complexul 
Energetic Oltenia S.A. (CEO), precum şi cu 
persoanele care urmează a fi disponibilizate 
din cadrul exploatărilor miniere de uraniu 
neperformante respectiv Compania Naţională a 
Uraniului S.A. Prin proiect se urmăreşte 
crearea cadrului legal pentru acordarea 
venitului lunar de completare şi a unor plăţi 
compensatorii, ca măsură de protecţie socială 
de care să beneficieze persoanele 
disponibilizate din companiile afectate, sunt 
stabilite principiile de acordare a măsurilor de 
protecţie socială, precum şi perioada de 
aplicare a acestor măsuri 

Guvern 
9.11.21 
14.12.21 
31.05.22 

Raport de 
aprobare 

(289/R din 
16.06.22) 



 

III. Comisia pentru administrație 

 
IV. Comisia pentru muncă 

Nr
. 
crt
. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 29/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.144/2021 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi de 
canalizare nr.241/2006 – 
raport comun cu Comisia 
pentru industrii 

Modificarea şi completarea Legii nr.241/2006. Potrivit 
expunerii de motive, proiectul de lege va contribui la 
accelerarea implementării Directivei 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate urbane şi a Directivei 98/83/CE 
privind calitatea apei destinate consumului uman modificată 
şi completată prin Directiva (EU) 2015/1787 şi Directivei 
(EU) 2020/2184. Modificările propuse vizează asigurarea 
sustenabilităţii financiare a infrastructurii de apă şi 
canalizare, creşterea gradului de racordare la sistemele 
publice de alimentare cu apă şi canalizare existente, 
regelementarea sistemelor individuale adecvate şi stabilirea 
condiţiilor de descărcare a aelor uzate din acestea în 
resursele de apă, reducerea/eliminarea poluării cu ape uzate 
menajere. 

Guvern 
8.03.22 
8.06.22 

Raport de 
aprobare 

(284/R din 
15.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 Plx 207/2019 

Propunere legislativă privind 
completarea şi modificarea 
Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 
6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite 
în prizonieri 

Modificarea art.1 alin.(2) lit.a) din Decretul-
Lege nr.118/1990, în sensul modificării unei 
categorii de persoane care beneficiază de 
drepturile prevăzute la art.1 alin.(1). Astfel, 
ar urma să beneficieze de aceste drepturi 
persoanele care au fost deportate sau 
deţinute în fosta Uniune a Republicilor 
Sovietice Socialiste, prin decizii ale 
autorităţilor acesteia, înainte sau după 23 
august 1944, în prezent, la lit.a) fiind 
prevăzută categoria persoanelor care au fost 
deportate în străinătate după 23 august 1944 

24 
parlam. 

14.06.22 

Raport de 
aprobare cu 

amendamente 
(280/R din 
15.06.22) 



 

 
V. Comisia pentru sănătate 

2 PLx 
385/2021 

Proiect de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2021 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2019 pentru 
aplicarea unor măsuri de protecţie 
socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor 
de disponibilizare din cadrul 
operatorilor economici pentru care s-
a aprobat acordarea ajutoarelor de 
stat pentru facilitarea închiderii 
minelor de cărbune necompetitive în 
perioada 2019-2024, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 
privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certificatele de emisii de gaze 
cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene – raport 
comun cu Comisia pentru 
economică și Comisia pentru 
industrii 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.69/2019, în sensul 
completării categoriilor de persoane 
disponibilizate care urmează să beneficieze 
de măsuri de protecţie socială, cu cele din 
cadrul operatorilor economici care sunt 
afectaţi de politica de decarbonare a Uniunii 
Europene, întrucât utilizează combustibili 
fosili - Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara S.A. (CEH), Societatea 
Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A., 
Societatea Complexul Energetic Oltenia 
S.A. (CEO), precum şi cu persoanele care 
urmează a fi disponibilizate din cadrul 
exploatărilor miniere de uraniu 
neperformante respectiv Compania 
Naţională a Uraniului S.A. Prin proiect se 
urmăreşte crearea cadrului legal pentru 
acordarea venitului lunar de completare şi a 
unor plăţi compensatorii, ca măsură de 
protecţie socială de care să beneficieze 
persoanele disponibilizate din companiile 
afectate, sunt stabilite principiile de 
acordare a măsurilor de protecţie socială, 
precum şi perioada de aplicare a acestor 
măsuri 

Guvern 
9.11.21 
14.12.21 
31.05.22 

Raport de 
aprobare 

(289/R din 
16.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 581/2019 
Proiect de Lege pentru 
înfiinţarea Comisiei 
Naţionale de Alăptare 

Adoptarea unor măsuri pentru înfiinţarea 
Comisiei Naţionale de Alăptare, în 
subordinea Ministerului Sănătăţii, în scopul 
stabilirii ghidului de bune practici în 
domeniu, a strategiilor prioritare pentru 
creşterea ratelor alăptării, în vederea asistării 

11 deputați 14.06.22 

Raport de 
respingere 
(283/R din 
15.06.22) 



 

 
VI. Comisia pentru învățământ 

 

maternităţilor şi a unităţilor spitaliceşti 
pentru încurajarea alăptării şi pentru 
implementarea protocoalelor de promovare şi 
susţinere a alăptării. Totodată, se prevede că 
Ministerul Sănătăţii va asigura fondurile 
necesare pentru activitatea Comisiei 

2 PLx 95/2022 

Proiect de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului 
nr.6/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.68/2021 
privind adoptarea unor 
măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului 
european pentru eliberarea, 
verificarea şi acceptarea 
certificatului digital al 
Uniunii Europene privind 
COVID pentru a facilita 
libera circulaţie pe durata 
pandemiei de COVID-19 – 
raport comun cu Comisia 
pentru apărare și 
Comisia pentru 
tehnologia informației 

Modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.68/2021, în sensul 
reglementării modului de eliberare, verificare 
şi acceptare a certificatelor digitale ale 
Uniunii Europene privind COVID, care 
atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea 
titularilor. 

Guvern 
12.04.22 
10.05.22 
24.05.22 

Raport de 
aprobare 

(286/R din 
15.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. 
iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 
 

Plx 
150/2022 

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
art.168 din Legea educaţiei 
naţionale 1/2011 

Modificarea şi completarea art.168 din Legea 
nr.1/2011, în sensul asigurării publicităţii şi 
transparenţei tezelor de doctorat 

29 
parlam. 

8.06.22 
15.06.22 

Raport de 
respingere 

(285/R din 15.06.22) 



 

VII. Comisia juridică 

 
VIII. Comisia pentru apărare 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

 
1 
 

PLx 
460/2018 

Proiect de Lege pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi 
Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală şi Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal 

1 deputat 7.06.22 

Raport de 
respingere 
(281/R din 
15.06.22) 

2 PLx 
397/2018 

Proiect de Lege privind 
instituirea zilei de 11 iunie ca 
"Ziua Victoriei Revoluţiei de 
la 1848 şi a Democraţiei 
Româneşti" 

Instituirea zilei de 11 iunie, Ziua Victoriei 
Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei 
Româneşti. Potrivit expunerii de motive, 
măsura este justificată prin evenimentul 
istoric care a avut loc la data de 11 iunie 
1848, când, la Bucureşti, sub presiunea 
maselor, a fost semnată „Proclamaţia de la 
Islaz”, socotită a fi „însuşi fundamentul 
democraţiei româneşti” 

35 
parlam. 

7.06.22 

Raport 
suplimentar de 

aprobare cu 
amendamente 
(471/RS1 din 

15.06.22) 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare 
Iniţiato

r 

Data 
dezbater

ii 
Observaţii 

1 PLx 95/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.6/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.68/2021 privind 
adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 
verificarea şi acceptarea certificatului digital al 
Uniunii Europene privind COVID pentru a 
facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de 
COVID-19 – raport comun cu Comisia 
pentru sănătate și Comisia pentru 
tehnologia informației 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2021, în sensul reglementării 
modului de eliberare, verificare şi 
acceptare a certificatelor digitale ale 
Uniunii Europene privind COVID, 
care atestă vaccinarea, testarea sau 
vindecarea titularilor. 

Guvern 
12.04.22 
10.05.22 
24.05.22 

Raport de 
aprobare 

(286/R din 
15.06.22) 



 

 
IX. Comisia  pentru tehnologia informației 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Obiect de reglementare Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 95/2022 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţã a Guvernului nr.6/2022 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.68/2021 privind 
adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 
verificarea şi acceptarea certificatului digital 
al Uniunii Europene privind COVID pentru a 
facilita libera circulaţie pe durata pandemiei 
de COVID-19 – raport comun cu Comisia 
pentru sănătate și Comisia pentru apărare 

Modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.68/2021, în sensul reglementării 
modului de eliberare, verificare şi 
acceptare a certificatelor digitale ale 
Uniunii Europene privind COVID, 
care atestă vaccinarea, testarea sau 
vindecarea titularilor. 

Guvern 
12.04.22 
10.05.22 
24.05.22 

Raport de 
aprobare 

(286/R din 
15.06.22) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE  
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 

 Declarații 
 

Declarație politică 
Stimați parlamentari, 
În spațiul public, în mass media se vorbește în ultima perioadă despre un nou model fiscal în România. Despre 

impozitul progresiv, despre taxa de solidaritate și despre alte formule de reconfigurare a sistemului fiscal.  
În opinia mea cred că discuția despre fiscalitate este mult mai amplă și nu se rezumă doar la fiscalitate. În 

realitate, discuția este despre ce societate ne dorim să avem. Vrem să încurajăm dezvoltarea unei clase de mijloc sau 
continuăm să avem o mână de bogați și foarte mulți săraci? Ne dorim să introducem principii de justiție socială sau 
lăsăm lăcomia sau așa-zisa mână invizibilă a economiei să regleze societatea? 

Din punctul meu de vedere orice discuție despre fiscalitate sau despre orice arhitectură economică și 
instituțională trebuie să pornească de la principiile de bază, de la scopurile cele mai importante pe care trebuie să le 
urmărim.  

M-am uitat pe datele EUROSTAT și am constatat că avem printre cele mai mari decalaje sociale din Uniunea 
Europeană. Doar Bulgaria ne mai depășea în urmă cu un an, dar cred că lucrurile se vor schimba, în dezavantajul 
României, având în vedere că Bulgaria s-a înscris deja în calendarul aderării la moneda Euro.  

Primii 20% cei mai bogați români acumulează venituri de peste șapte ori mai mari decât veniturile ultimilor 
20% cei mai săraci români. Adică bogații cei mai bogați au venituri de peste 7 ori mai mari decât săracii cei mai 
săraci. Media Uniunii Europene la acest indicator este de 5, dar sunt multe state în care raportul veniturilor celor mai 
bogați sunt doar de 2 ori sau 3 ori mai mari decât ale celor mai săraci.  

Este evident că trebuie să intervenim pentru a schimba ceva. Direcția nu este bună.  
De aceea, în opinia mea, discuția despre fiscalitate trebuie să aibă la bază următoarele trei principii esențiale 

care vor defini modul în care ne dorim să arate societatea noastră:  
Echitate socială – în care fiecare să contribuie la buget după o justă proporție, astfel încât fiecare să poată 

aspira la o viață decentă. 
Solidaritate - adică cei foarte bogați să fie solidari cu cei vulnerabili, mai ales în aceste condiții economice 

foarte grele, cu o inflație accelerată care afectează în mod dramatic puterea de cumpărare a celor cu venituri mici. 
Echilibru între impozitarea muncii și impozitarea capitalului - ceea ce, în cuvinte mai simple înseamnă sarcina 

fiscală să fie împărțită în mod echitabil între angajați și angajatori. 
Nu în ultimul rând, noul model fiscal mai trebuie să aibă în vedere un obiectiv extrem de important: 

STIMULAREA ECONOMICĂ. Veniturile obținute la bugetul de stat trebuie să fie direcționate către dezvoltare și 
stimularea sectoarelor de producție foarte eficiente.  

Banii de la buget trebuie să aibă în general două destinații: pe de o parte, asigurarea serviciilor sociale 
garantate prin constituție, respectiv sănătatea, educația, ordinea publică etc.  Dar pe de altă parte, banii publici 
trebuie folosiți pentru investiții și pentru stimularea economică astfel încât să se asigure creșterea nivelului de trai, 
dezvoltarea economică și implicit creșterea veniturilor la buget.  
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Deci înainte de a critica o măsură sau alta, o propunere de taxe sau de modificare a sistemului fiscal, vă 
propun să reflectăm puțin asupra principiilor enunțate aici și asupra modului în care ne dorim de fapt să arate 
societatea românească. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
 

Noi ajutoare de stat pentru fermierii români printr-o schemă în valoare de 606 milioane euro 
Stimați colegi, 
Fermierii români vor fi, din nou, sprijiniți prin noi infuzii financiare pentru redresarea afacerilor lor, afectate 

în perioadele de vârf ale pandemiei. Eforturile europarlamentarilor PSD, precum și semnalele transmise de 
conducerea PSD a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale către Bruxelles privind impedimentele pe care le-
au avut de surmontat, în pandemie, investitorii români în agricultură nu au rămas fără rezultat. Din contră, Uniunea 
Europeană a răspuns prompt solicitărilor noastre, impunând o nouă măsură ce vizează atenuarea deficitelor de 
lichidități cu care se confruntă beneficiarii ei și amortizarea unei părți din pierderile suferite de aceștia din cauza 
pandemiei de coronavirus și a restricțiilor pe care și autoritățile române au trebuit să le pună în aplicare pentru a 
limita răspândirea virusului.  

Concret, cea mai recentă decizie a Comisiei Europene, luată în favoarea investitorilor autohtoni în agricultură, 
constă dintr-o schemă în valoare de 606 milioane euro, respectiv aproximativ 3 mii de miliarde RON. Suma 
dislocată este consistentă, la fel și banii destinați fiecărei exploatații agricole în parte. Potrivit anunțului 
Executivului european, cuantumul ajutorului nu depășește 290.000 de euro pentru întreprinderea care își desfășoară 
activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 345.000 de euro pentru întreprinderea care activează 
în domeniul pescuitului și acvaculturii și 2,3 milioane de euro pentru întreprinderea care este angajată în alte ramuri 
conexe. Deși aceste cuantumuri ale ajutoarelor sub formă de granturi directe sunt limitate, trebuie să apreciem că 
sumele respective sunt considerabile, având în vedere că, în ultimii doi ani, România a beneficiat totuși de recolte 
foarte bune pentru majoritatea produselor agricole, în ciuda inconvenientelor generate de pandemia de Covid 19.  

Această veste deosebit de bună se adresează tuturor fermierilor noștri, deci va fi destinată întreprinderilor de 
toate dimensiunile care își derulează activitatea, printre altele, în sectoarele agriculturii, pescuitului, acvaculturii și 
industriei alimentare.  

Schema a fost aprobată în temeiul sferei temporare privind ajutoarele de stat. În cadrul acesteia, sprijinul 
public va lua forma unor granturi directe și a unor garanții pentru împrumuturi. Beneficiarii eligibili vor avea 
dreptul să primească garanții care să acopere până la 90 % din valoarea împrumuturilor pentru investiții și pentru 
capitalul de lucru și granturi directe care să acopere, printre altele, valoarea totală a comisioanelor de risc și de 
gestiune și dobânzile aplicabile, în cazul cărora durata maximă a unei garanții este de 6 ani.  

Mai mult, trebuie să admitem, dar și să apreciem, stimați colegi și dragi investitori în agricultură, celeritatea 
cu care vor fi acordați acești bani. Conform Comisie Europene, ajutorul se va distribui cel târziu până la 30 iunie 
2022. În completare, trebuie să mai precizez că forumul european a constatat că schema românească respectă 
condițiile cadrului temporar. Și mai concret, măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru ca să remedieze 
o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. 

În paralel, și MADR dă o altă veste favorabilă privind acoperirea pierderilor suferite în pandemie de către 
investitorii în agricultură pentru că fondurile destinate să le amortizeze vor fi suplimentate! Cele 50 milioane de 
euro acordate, până în prezent, de către conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvolătii Rurale vor fi completate, 
astfel încât să acopere încă 22.000 de cereri depuse în cadrul măsurii „Microgranturi în domeniul alimentar“ ! În 
plus, pentru că o parte dintre beneficiari s-au plâns că se confruntă cu o birocraţie inutilă, generatoare de costuri şi în 
măsură să le îngreuneze demersul de a-şi strânge documentele necesare, MADR asigură fermierii că instituţiile 
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subordonate, responsabile cu implementarea dispozițiilor de sprijin, vor lucra la o mai bună coordonare 
metodologică şi vor intensifica eforturile de debirocratizare privind actele necesare accesării măsurilor gestionate.  

Astfel, în viitorul foarte apropiat, noi vom vorbi despre rezultate, iar dumneavoastră, domnilor agricultori și 
fermieri, veți beneficia de o simplificare și mai consistentă decât până acum a tuturor procedurilor în așa fel încât să 
vă facilităm şi să și eficientizăm accesul la fondurile disponibile. 

Așadar, este apreciabil că, grație eforturilor susținute ale conducerii PSD a MADR, din ce în ce mai mulți 
fermieri și agricultori pot beneficia de o gamă mai amplă de ajutoare și subvenții provenite din fonduri naționale sau 
comunitare. Acestea le vor servi nu doar ca să-și redreseze și repoziționeze afacerile derulate, ci chiar să le extindă 
datorită generării unui orizont și mai predictibil și mai fezabil.  

PSD întotdeauna a demonstrat că știe să guverneze în folosul tuturor românilor, punând un accent deosebit pe 
susținerea agriculturii. Nu sunt simple aprecieri, ci evoluția pozitivă din acest domeniu sub conducerea noastră, 
dublată de reforme salutare, de recoltele record la hectar și de implementarea majorității inovațiilor tehnice ne-au 
dat mereu dreptate!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Adrian Alda 

*** 
 

Viitorul este al tinerilor! Noi trebuie să le fim alături 
Stimate colege/Stimați colegi, 
Luna iunie reprezintă pentru milioane de tineri din țara noastră finalul anului școlar, în vreme ce pentru alții 

înseamnă intrarea în febra examenelor. Indiferent în care dintre situații se află, fiecare tânăr din România are o 
întrebare general valabilă: ce fac cu viitorul meu?  

Cred că e important ca în acest moment, atât de important pentru tinerii români, cât și în contextul geopolitic 
actual, să ne concentrăm atenția asupra lor, atât a celor care sunt încă în băncile școlilor, cât și asupra celor care pot 
contribui deja la schimbarea în bine a societății.  

PSD, prin reprezentanții săi în Guvern și în instituțiile statului, s-a angajat să ofere tinerilor oportunități prin 
care să ne asigurăm că aceștia nu sunt doar liderii de mâine, ci și agenții schimbării de astăzi. 

Fie că discutăm despre soluții prin care tinerii au acces egal la educație, fie că vorbim despre modalități prin 
care putem consolida rolul tinerilor în societate prin programe de dezvoltare personală, fie că oferim tinerilor cu 
veleități antreprenoriale posibilitatea și instrumentele necesare pentru a dezvolta un start-up, prin toate aceste lucruri 
investim în potențialul uriaș al următoarei generații.  

Tinerii sunt adesea vocile care susțin necesitatea ca societățile din care fac parte să progreseze și să se 
îmbunătățească. Vocea lor este una puternică, fie că e vorba despre problemele ce țin de drepturile omului, de 
tehnologie, schimbări climatice sau asistență medicală.  

Tinerii văd o lume cu posibilități infinite. Depinde numai de noi dacă ne angajăm să îi susținem în realizarea 
tuturor proiectelor pe care le au în minte pentru a crea o societate mai bună. Pentru că, dacă nu o vom face, ei nu ne 
vor aștepta, ci vor lua măsuri pentru a face ceea ce consideră ei că este corect pentru lumea în care trăiesc și pe care 
și-o doresc. 

Un lucru trebuie să îl înțelegem noi, adulții, și anume că tinerii au nevoie ca vocile lor să fie auzite. Din toate 
proiectele pe care le-am coordonat de-a lungul timpului pentru tineri am învățat importanța dialogului cu ei. 
Ascultați-i! Veți fi uimiți de modul în care gândesc și cum văd viitorul! 

Scopul nostru este mereu acela de a găsi modalități prin care putem dezvolta societatea, economia. E adevărat, 
fără aceste lucruri ne-ar fi imposibil să facem față lumii în care trăim. Tocmai de aceea avem nevoie să investim în 
creșterea de absolvenți mai apți de angajare, de a stimula antreprenoriatul și de a stimula inovația. Combinând 
educația antreprenorială și interacțiunea cu afacerile, studenții își pot dezvolta abilitățile practice, cunoștințele și 
atitudinile care le permit să inoveze. 
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Astăzi, mai mult ca niciodată, educația este cea care poate genera progres social. Dar nu doar educația clasică, 
cea din școală, ci și cea care se concentrează pe partea de dezvoltare personală, pe cele 4 tipuri de inteligență: fizică, 
mentală, emoțională și spirituală. Când investim în educație, ne angajăm să dezvoltăm viitorii lideri, specialiști și 
bunăstarea viitoare a societății noastre. 

În concluzie, vreau să spun câteva lucruri pe care le consider esențiale pentru tineri: trebuie să-și prețuiască 
visele, să dezvolte o pasiune și să înceapă să lucreze pentru scopul vieții lor. Tinerii trebuie să-și țină ochii larg 
deschiși și să se protejeze de orice rău, iar noi să le fim mereu alături. Tinerii trebuie să-și amintească întotdeauna că 
nu sunt singuri și că joacă un rol esențial în dezvoltarea societății. 

Vă mulțumesc!             
Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 

USR și întreruperea termenului de prescripție 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați parlamentari, 
Dragi colegi, 
În urma deciziei Curții Constituționale referitoare la întreruperea termenului de prescripție, colegul nostru, 

deputatul și fostul ministru al Justiției, domnului Stelian Ion, a declarat că efectele acestei decizii îi va ajuta pe 
foarte mulți infractori să scape de dosarele penale.  

Într-adevăr, pentru foarte multe persoane cercetate penal, termenul de prescripție s-ar putea împlini ceea ce ar 
conduce la închiderea automată a dosarelor și la încetarea oricărei cercetări și judecăți care îi oblige pe cei în cauză 
să răspundă în fața legii.  

Aici sunt de acord cu domnul Stelian Ion. Dar este o minciună când dânsul afirmă că din cauza Curții 
Constituționale s-a ajuns aici. Este o minciună prin care domnia sa încearcă să scape de propria răspundere în fața 
electoratului USR cărui i-a promis că va reforma justiția și va sprijini activitatea magistraților pentru a-i prinde pe 
infractori. În realitate, chiar domnul Stelian Ion și USR-ul poartă o mare răspundere pentru faptul că s-a ajuns în 
acest punct. Din incompetență, din lipsa de decizie, din incapacitatea de a scrie un proiect de lege, domnul Stelian 
Ion a ajuns să fie un binefăcător al infractorilor cărora le expiră termenul de prescripție în aceste zile. 

Curtea Constituțională nu este vinovată pentru acest deznodământ. În 2018, când Curtea a spus că actele de 
urmărire penală trebuie aduse la cunoștința persoanelor urmărite pentru a se putea produce întreruperea termenului 
de prescripție, Parlamentul avea la dispoziție 45 de zile pentru a pune în acord Codul Penal cu observațiile Curții 
Constituționale. 

Poate că mulți dintre dumneavoastră au uitat că atunci, PSD a depus un proiect în Parlament pentru 
modificarea Codului Penal în sensul indicat de Curtea Constituțională. Deci PSD a acționat atunci pentru a 
împiedica situația aberantă la care am ajuns în aceste zile. Dar cine s-au opus cel mai vehement atunci împotriva 
proiectelor PSD de modificare a Codurilor Penale? Chiar domnii de la USR, în frunte cu domnul Stelian Ion. 
Spuneau atunci colegii de la USR că PSD nu are căderea morală de a face aceste modificări și că majoritatea 
parlamentară existentă la acea dată nu ar mai fi fost legitimă.  

Foarte bine. Proiectul PSD nu a mai fost adoptat, iar cei de la USR, aceste exemple de moralitate politică, au 
ajuns la putere și chiar la conducerea Ministerului Justiției.  

Ce a făcut USR CÂND A AVUT OCAZIA SĂ ÎNDREPTE CODURILE PENALE, ÎN ACORD CU 
DECIZIILE CCR? Nu a făcut nimic, în afară de niște proiecte ținute mult timp la sertar de domnul ministru și care 
nu au ajuns niciodată în Parlament pentru a fi dezbătute și votate. Nu s-a făcut nicio reformă a justiției, nicio 
modernizare a legilor justiție. Singurele proiecte făcute de domnul ministru Stelian Ion au primit aviz negativ din 
partea magistraților din CSM. 
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Deci, stimați colegi, ne aflăm azi în situația în care infractorii scapă de dosarele penale pentru că USR nu și-a 
făcut treaba atunci când a condus justiția din România. Asta e realitatea pe care cei de la USR încearcă să o ascundă 
acum.  

Din cauza USR sau mai precis din cauza incompetenței și lipsei de decizie a USR se închid acum dosarele 
penale pentru că nu se mai întrerupe termenul de prescripție.  

Acesta este adevărul de care fug acum, pe unde pot, colegii de la USR. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

*** 
Evaluarea națională 2022 

Domnule preşedinte de ședință, 
Stimaţi colegi, 
155.000 de elevi ai clasei a 8-a au susținut ieri primul mare examen la Limba și Literatura Română, urmând ca 

joi, 16 iunie, să susțină cel de-al doilea examen la Matematică, iar vineri, 17 iunie, ultimul examen la limba maternă, 
acolo unde este cazul. 

Toți acești elevi își doresc să intre la unul dintre liceele la zi din România, iar emoțiile s-au resimțit, fiind 
primul mare examen din viața lor, care într-un fel sau altul le decide viitorul acestor copii, fiindcă succesul acestor 
examene și alegerea liceului după afișarea notelor de la Evaluarea Națională sunt extrem de importante și reprezintă 
pasul următor în dezvoltarea educațională și nu numai a acestor elevi. 

În acest sens doresc să le transmit elevilor un mesaj, care sper să îi ajute în această perioadă și anume că 
fiecare clădire începe cu o fundație, iar dacă aceasta nu este zidită bine, la un moment dat clădirea va ceda. Oamenii 
sunt fundația acestei societăți în care trăim cu toții, iar “Omul nu poate deveni om decât prin educație”.  

Îmi doresc ca elevii să se analizeze bine pe ei înșiși prima dată, să fie determinați, să își facă o idee clară 
asupra cum și-ar dori să arate viitorul lor, să îl vizualizeze, și cu acestea în gând să finalizeze cu succes examenele 
de la această Evaluare Națională, să aleagă apoi liceul care consideră că îi reprezintă cel mai bine și i-ar ajuta în 
viitoarele lor alegeri, astfel încât drumul lor în viață să urmeze cursul pe care și-l doresc. Desigur, fiecare drum al 
unui om are atât suișuri, cât și coborâșuri, dar momentele mai grele îi vor face și mai puternici și este foarte 
important să nu renunțe niciodată să-și urmeze visele. 

Dragi elevi, vă doresc multă baftă și mult succes și la următoarele examene și multă înțelepciune, atât în 
alegerea ce urmează să o faceți după afișarea notelor, cât și în viața voastră de zi cu zi! Doamne ajută! 

Vă mulţumesc!              
Deputat 

Romulus-Marius Damian 
*** 

PSD facilitează accesul școlilor din zonele izolate la resursele educaționale digitale 
 

Școlile din România au acum la dispoziție suma de 1,2 milioane de euro, sub formă de granturi, în cadrul 
acțiunii preparatorii „Creșterea accesului la instrumente educaționale în zonele și comunitățile cu conectivitate 
redusă sau cu acces limitat la tehnologii”, inițiat de europarlamentarii PSD. Acest program este menit să 
îmbunătățească semnificativ accesul la resursele educaționale digitale în zonele izolate, îndeosebi cele rurale și 
montane.  

PSD este preocupat de diminuarea consolidată a inegalităților privind accesul la educație digitală, prin 
creșterea incluziunii, precum și prin reducerea decalajului digital cu care se confruntă comunitățile școlare din 
zonele izolate care au conectivitate redusă ori fără acces la instrumente și resurse educaționale. 
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Din nefericire, avem un deficit însemnat în domeniul educațional față de situația de la nivel european. În 
timpul pandemiei, doar 20% dintre cursanții din Europa nu au putut să-și continue parcursul educațional, din cauza 
crizei sanitare, însă în România numărul acestora s-a ridicat la aproape jumătate, o cifră îngrijorătoare. 

În acest context, acest program se adresează cu preponderență elevilor din zonele izolate, precum cele 
montane sau rurale. Conceptul proiectului are patru componente: echipamentul tehnologic și digital, cerințele 
tehnice, pregătirea profesională a cadrelor didactice și accesul la conținutul digital. În program vor fi implicate peste 
100 de școli din învățământul primar, gimnazial și vocațional, aflate în zone izolate, din 10 țări europene, respectiv 
România, Grecia, Portugalia, Cipru, Croația, Irlanda, Finlanda, Bulgaria, Italia și Spania.  

Din țara noastră vor fi selectate 80 de proiecte, valoarea totală a sprijinului financiar, sub formă de grant, fiind 
de 1,2 milioane euro. Școlile selecționate vor beneficia de platforme de învățare la distanță mai sigure și mai 
performante, de laboratoare și simulări online, dar și de instrumente pentru conferințe online și de colaborare.  

Toate școlile implicate în proiect vor putea împărtăși bunele practici, beneficiind de suport profesional, iar 
elevii vor avea acces la spații de învățare moderne, conectate și constructive. Nu în ultimul rând, cadrele didactice 
vor beneficia de suportul și resursele necesare în vederea integrării instrumentelor digitale în procesul de predare.  

În acestă perioadă dificilă, consider că este vital pentru țara noastră să asigurăm un standard calitativ de înalt 
nivel educației naționale, pentru a ne asigura că generațiile viitoare vor putea face față cu brio provocărilor din ce în 
ce mai sofisticate ce ne așteaptă.  

În concluzie, este lăudabilă inițiativa parlamentarilor europeni ai PSD și sunt convinsă că proiectul va avea 
succesul scontat. 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Trebuie să-i protejăm și să le asigurăm o viață decentă tuturor vârstnicilor din această țară 

 

Stimați parlamentari, 
În fiecare an pe 15 iunie, este marcată ziua de conștientizare a abuzurilor de orice fel care au loc asupra 

persoanelor în vârstă.  
Având în vedere că statisticile ONU, dar și cele de la nivelul Uniunii Europene și din țara noastră arată că 

populația din toate statele va continua să îmbătrânească, noi ca oameni politici avem responsabilitatea legală și 
obligația morală de a le asigura o viață decentă, fără a-i supune la niciun fel de abuz sau discriminare pe părinții și 
bunicii noștri.  

În multe ţări, la jumătatea acestui secol, numărul persoanelor de peste 65 de ani se va dubla, iar al celor de 
peste 80 de ani va creşte de cinci ori. Faţă de anul 2000, mediana vârstei populaţiei lumii va creşte de la 26,6 ani la 
32,9 ani  în 2050 şi la 45,6 ani în 2100. Când se ia în consideraţie speranţa de viaţă, mediana vârstei populaţiei lumii 
faţă de anul 2000 creşte de la 26,6 ani la 31,1 ani în 2050 şi la 32,9 ani în 2100. Previziunile indică faptul că 
persoanele de peste 60 de ani vor fi în 2100 în număr de un miliard. 

Menținerea unui stil de viață activ este o condiție a unei bătrâneți reușite. Susținerea și antrenarea continuă a 
competențelor mentale, a capacităților intelectuale și a păstrării autonomiei de mișcare și control conduc la 
conservarea și creșterea stimei de sine în societate și permit trăirea unei bătrâneți normale. Toate aceste lucruri se 
pot realiza doar prin creșterea nivelului de trai. 

Așa cum știți, PSD este principalul susținător al actualizării pensiilor potrivit prevederilor legale. Prin intrarea 
noastră la guvernare s-au majorat pensiile la începutul acestui an și s-au oferit o serie de măsuri de sprijin pentru 
vârstnici. De asemenea, de la 1 ianuarie 2023, punctul de pensie trebuie să crească corespunzător ratei inflației plus 
50 % din creșterea salariului mediu brut pe economie. 

Însă, înainte să se realizeze această majorare, am considerat obligatoriu să venim cu beneficii imediate pentru 
pensionari, aceștia fiind categoria cea mai afectată de creșterea inflației. 
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 Pentru noi, social-democrații cel mai important lucru este ca în această perioadă dificilă să ajutăm cât de mult 
se poate pensionarii. Ei reprezintă categoria socială cea mai vulnerabilă și de aceea PSD a insistat să li se acorde 
sprijinul de 700 de lei menit să mai compensează din pierderea puterii de cumpărare ca urmare a scumpirilor. Prin 
stabilirea pragului de 2000 de lei pensie, sub care se acordă sprijinul de 700 de lei, s-a avut în vedere ca un număr 
cât mai mare de pensionari să beneficieze de sprijin. Așadar, 2 din 3 pensionari primesc acest sprijin de 700 de lei, 
până la finalul acestui an. Concret 3,2 milioane de pensionari, din totalul de 4,8 milioane aflați în evidența Casei 
Naționale de Pensii Publice vor fi beneficiarii celor 2,2 miliarde de lei alocate, adică aproximativ 450 de milioane 
de euro, ceea ce reprezintă un efort bugetar consistent, în condițiile actuale Același ajutor de 700 de lei vor primi și 
foștii militari, veteranii, văduvele și urmașii care încasează o pensie lunară sub 2000 de lei. 

În prezent capitalul de înțelepciune, experiența de viață și de spiritualitate pe care ar putea să le ofere 
vârstnicii societății prin simpla lor abordare se transformă într-un bagaj inutil și nevalorificat, într-o societate în care 
valorile tradiționale tind să se piardă sau să fie înlocuite cu altele superficiale. 

În același timp, pentru România, discriminarea persoanelor în vârstă, în general, reprezintă o problemă de 
stringentă actualitate, proces înregistrat în diferite ritmuri şi cu amplitudini variate în fiecare județ şi care are 
tendinţa să continue. În România, îmbătrânirea populaţiei se produce prin vârful piramidei vârstelor, generând o 
criză demografică latentă. 

Așadar, în țara noastră, ca şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, apare următorul paradox: societatea 
nu mai preţuieşte cunoştinţele acumulate de vârstnici, dar în viitorul nu prea îndepărtat categoria socială a 
vârstnicilor va influenţa tot mai puternic societatea, datorită ponderii crescute a acestei categorii sociale. 

Așadar stimați colegi vă propun să promovăm un cadru legislativ favorabil pentru întoarcerea și reintegrarea 
persoanelor vârstnice în câmpul muncii şi folosirea experienţei activităţii acestora ca o soluţie la importul de forţă de 
muncă din alte ţări. În același timp să ne îngrijim să facem tot ce ne stă în putință ca să-i protejăm și să le asigurăm 
o viață decentă tuturor vârstnicilor din această țară, tuturor părinților și bunicilor. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Alexandra Huțu 
*** 

 

Situația economică gravă la nivelul întregii lumi creează tensiuni în societatea românească 
 

Stimați colegi parlamentari, 
În această perioadă ne confruntăm cu o inflație foarte puternică pe care românii încep să o resimtă din ce în ce 

mai dur. Cauzele acestei crize financiare se trag din cei doi ani de pandemie când economia întregii lumi a fost 
nevoită să se oprească brusc. Au fost afectate grav lanțurile de aprovizionare și, prin urmare, sistemele de producție 
și comerciale au fost perturbate semnificativ. Statele lumii au fost nevoite să infuzeze capital în economii, în 
speranța unei reporniri a motoarelor economice odată cu încetarea restricțiilor pandemice. Din nefericire pentru noi 
toți, Rusia a ales să pornească un război de coșmar nu doar din aspirații imperialiste sovietice, dar și din dorința de a 
se impune asupra țărilor occidentale libere. Planul de a ocupa prin agresiune militară o țară independentă și 
autonomă au fost completate de o dorință malefică de a lovi și economiile țărilor dezvoltate. Iată că aceste planuri 
au dat un rateu colosal la scară istorică și economia Rusiei este lovită mult mai grav decât și-au imaginat 
conducătorii ei. Însă, războiul din Ucraina a creat o criza energetică și de combustibil la care s-a adăugat și 
problemele de transport maritim provocate de China, iar toate s-au suprapus peste criza inflaționistă din timpul celor 
doi ani de pandemie. 

Stimați colegi, este o iluzie să ne imaginăm că aceste tulburări inflaționiste care au cuprins întreaga lume nu 
vor lovi serios și în economia României! Mai mult, cetățenii pe care îi reprezentăm încep să simtă din ce în ce mai 
puternic efectele inflației mondiale. Creșterea abruptă a ROBOR a provocat o erupție a nivelului ratelor bancare; 
lipsa petrolului rusesc de pe piețele globale a făcut ca prețurile carburanților la pompă să atingă prețuri record; 
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gazele naturale și electricitatea sunt din ce în ce mai scumpe și va mai dura încă doi-trei ani până când ne vom putea 
reechilibra prin intermediul producției din platoul continental al Mării Negre. 

Din fericire, Partidul Social Democrat din România a accentuat importanța măsurilor sociale pentru sprijinirea 
populației în aceste momente dificile și a reușit să impună în coaliție o serie de scheme de ajutor în special pentru 
păturile defavorizate ale societății. Fiindcă țara noastră își bazează o bună parte din economie pe consum și servicii, 
actualizarea salariilor bugetarilor va aduce o echilibrare economică prin consum și cheltuieli, mai ales în perioada 
vacanțelor. Totodată, consumul de gaze naturale va fi scăzut. 

Însă, problema creșterii prețurilor din cauza carburanților tot mai scumpi provoacă deja tulburări sociale care 
se anunță a fi importante odată cu venirea toamnei și a frigului. Povara facturilor riscă să accentueze neliniștea și 
îngrijorarea concetățenilor noștri. 

O rază de optimism și speranță se întrevede în implementarea investițiilor prin intermediul PNRR și a 
programelor Anghel Saligny care vor aduce o infuzie substanțială de capital ce se va regăsi în locuri de muncă și 
sprijinirea pe orizontală a firmelor românești. 

Având în vedere aceste perioade dificile ce ne așteaptă în viitorul apropiat, este datoria noastră, a 
parlamentarilor, să dăm dovadă de multă atenție și precauție cu privire la viitorul acestei țări binecuvântate! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Silviu Macovei 
*** 

 

Viziunea PSD privind noul pachet fiscal 
Stimați colegi, 
Solidaritatea și echitatea sunt cele două principii social-democrate care stau la baza viziunii PSD pentru 

reformarea sistemului fiscal din România.  
În actualul context economic extrem de dificil, este necesar ca românii vulnerabili să fie protejați, iar cei mai 

înstăriți să fie solidari cu restul societății în care, desigur, trăiesc și activează și ei. De asemenea, un obiectiv 
important al reformei fiscale trebuie să fie asigurarea finanțării măsurilor de stimulare a economiei, măsuri care să 
asigure dezvoltarea țării și creșterea nivelului de trai pentru toți. 

PSD nu propune o reformă fiscală doar din perspectiva colectării de taxe la buget. Reforma noastră fiscală are 
ca principal obiectiv dezvoltarea economică și echitatea socială!  

România este a doua țară din Uniunea Europeană cu cele mai mari decalaje sociale (doar Bulgaria ne 
depășește), iar acest lucru are ca principală cauză modelul fiscal care îi avantajează pe cei înstăriți astfel încât să 
devină și mai bogați, iar pe cei vulnerabili să devină și mai săraci.   

În România există cel mai mare decalaj din UE între veniturile totale ale primilor 20% cei mai bogați cetățeni 
și cele ale ultimilor 20% cei mai săraci cetățeni. Raportul dintre veniturile celor mai bogați și ale celor mai săraci 
este de 7,21, comparativ cu media UE, de 5,06. Doar Bulgaria ne depășea, cu un raport de 8,51, conform datelor 
Eurostat valabile pentru 2020. 

Tocmai de aceea, în fața inflației globale, a crizei energetice europene și a problemelor economice generate de 
războiul din Ucraina, trebuie să asigurăm mai multă solidaritate în societate, iar acest lucru poate fi și trebuie 
realizat prin reformarea sistemul fiscal. 

În același, este necesar timp ca noul sistem fiscal să asigure resurse certe și predictibile pentru susținerea 
investițiilor publice și pentru stimularea economiei naționale, care să conducă la dezvoltarea economică pe termen 
lung și la o îmbunătățire a condițiilor de trai pentru toți români. Aceasta este datoria noastră în Parlament!  

Vă mulțumesc pentru atenție!       Deputat 
Ioan Mang 

*** 
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Reforma profundă a Uniunii Europene va fi benefică României 
Dragi colegi, 
Parlamentarii europeni au cerut, săptămâna trecută, așa după cum știți și majoritatea dumneavoastră, dreptul la 

iniţiativă legislativă. Aceștia și-au motivat solicitarea apreciind că astfel s-ar consolida democraţia în Uniunea 
Europeană şi s-ar restabili echilibrul între instituţiile Uniunii. Parlamentul European face apel la reforma procesului 
legislativ în perspectiva următoarei revizuiri a tratatelor Uniunii, subliniind că este singura instituţie din UE aleasă 
direct, motiv pentru care parlamentarii săi ar trebui să aibă dreptul să propună proiecte de legi. Așadar, se militează 
în mod expres pentru negocierea unui nou acord interinstituţional cu Comisia Europeană şi Consiliul, ca să se evite 
blocajele în situaţiile în care Parlamentul face uz de prerogativa actuală de iniţiativă în chestiuni instituţionale. În 
sprijinul demersului lor concret, europarlamentarii, care susțin această reformă amplă, au invocat și alte exemple de 
dezechilibre între instituţiile europene, printre acestea numărându-se și eşecul ratificării ultimei reforme a legislaţiei 
electorale, refuzul Consiliului de a negocia dreptul Parlamentului să efectueze anchete, care contravine tratatelor 
Uniunii, asumarea de facto de către Consiliu a dreptului la iniţiativă legislativă în domeniile libertăţilor, securităţii şi 
justiţiei, sau lipsa unui răspuns corespunzător la propunerea Parlamentului de creare a unui mecanism cuprinzător 
pentru protecţia valorilor UE.  

După cum bine știți, dreptul de iniţiativă legislativă în UE este rezervat, în prezent, aproape exclusiv Comisiei 
Europene. Consiliul şi Parlamentul au dreptul indirect de iniţiativă, putând solicita propuneri legislative din partea 
Comisiei, numai că aceasta nu are obligaţia să acţioneze. În același timp, tratatele UE acordă Parlamentului dreptul 
de iniţiativă directă doar în anumite cazuri, respectiv în privinţa regulilor pentru propria componenţă, în ceea ce 
vizează alegerile europene, cât şi sarcinile europarlamentarilor. Iar Consiliul European nu este un organ legislativ 
oficial al UE.  

În acest context, la fel ca și colegii mei de la PES Activists, la fel ca și mare parte dintre dumneavoastră, la fel 
ca și majoritatea românilor și a celorlalți cetățeni europeni suntem din ce în ce mai preocupați de oportunitatea 
reformei profunde a Uniunii Europene și de beneficiile care vor rezulta în urma acestui proces pentru România și 
pentru celelalte state membre. Iar de la această premisă au pornit numeroase răspunsuri și soluții, venite din toate 
colțurile Uniunii. Concret, Conferința privind Viitorul Europei a fost un proces care s-a desfășurat pe parcursul 
ultimului an, în care cetățeni aleși aleatoriu și reprezentativ din toată Europa, inclusiv români, au făcut propuneri 
pentru reforma UE. A fost cu adevărat o inițiativă de democrație participativă nu doar istorică, și care chiar va scrie 
și istoria viitoare prin intermediul celor 325 de propuneri de reformă. Acestea au fost aprobate de Adunarea plenară 
a Conferinței. Dar niciuna dintre sugestii nu va putea fi transformată în realitate dacă tratatele nu vor fi schimbate. 

Un alt motiv de schimbare a tratatelor este înlocuirea principiului unanimității cu principiul majorității 
calificate în deciziile Consiliului UE. În acest moment, în câteva domenii cheie precum politica externă, spațiul 
Schengen sau politica fiscală, Consiliul ia decizii doar prin unanimitatea statelor membre. Acest lucru a produs mai 
multe blocaje în ultimii ani și a întârziat multe hotărâri foarte importante, UE fiind criticată că este reactivă și nu 
proactivă. Spre exemplu, votul majoritar ar debloca aderarea României și Bulgariei la Schengen pe de-o parte, iar pe 
de altă parte ar atrage noi sancțiuni pentru Federația Rusă. Mai mult decât atât, având în vedere succesiunea, dar și 
suprapunerea crizelor pe care le traversăm, teme precum educația, sistemul de taxare, problemele alimentare, 
inegalitățile sociale sau drepturile cetățenești nu vor mai putea fi ignorate intervale lungi de timp, ci vor fi incluse și 
ele pe agenda care vizează schimbarea tratatelor, mai ales că majoritatea consultărilor publice le reclamă prioritar. 

După crizele repetate prin care a trecut și trece Uniunea Europeană, de la criza financiară, la cea a migranților, 
până la pandemie și la război, este evident că UE trebuie să se reformeze ca să poată răspunde cât mai bine 
provocărilor care se tot ivesc în mod intempestiv. Schimbarea tratatelor nu poate deveni un tabu, pentru că avem 
nevoie de reforme care vor implica modificări generale și de anvergură. A venit vremea să recunoaştem că un drept 
de ansamblu de iniţiativă al Parlamentului European este posibil de dorit şi în concordanţă cu aspiraţia 
constituţională de a face Uniunea Europeană mai democratică. De asemenea, România trebuie să sprijine aceste 
reforme pentru că sunt în favoarea sa, a cetățenilor săi și a întregii Europe. 
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Adaptabilitatea întregii Uniuni Europene prin modificarea tratatelor este cheia care va elimina toate aspectele 
care continuă să sublinieze o dezvoltare inegală la nivel comunitar, în ceea ce privește sănătatea, educația, politica 
externă și apărarea, justiția și afacerile interne. 

Spunând „da” pentru schimbarea care a ajuns să se impună pentru viitorul Uniunii Europene, fiecare dintre 
noi, atât de la nivelul Parlamentului României, dar și în egală măsură din orice colț al țării și al comunității 
europene, le va oferi cetățenilor posibilitatea să vadă modificări și în viața de zi cu zi, transformări care se vor 
concretiza prin mai multe beneficii! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
Superficialitatea și ignoranța nu trebuie să existe în expertizarea, proiectarea și executarea construcțiilor 

 

Stimate domnule președinte, 
Dragi colegi, 
În calitate de inginer constructor, de vicepreședinte Căi comunicații al Asociației profesionale de urmărire a 

comportării in situ a construcțiilor, dar și de membru al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură a Camerei 
Deputaților, susțin în fața dumneavoastră, astăzi, un punct de vedere care întrunește, cu siguranță, opiniile 
majorității specialiștilor din domeniul construcțiilor. 

Nu este o noutate faptul că realizarea unor noi lucrări de infrastructură - drumuri, poduri, viaducte, tuneluri - 
este extrem de necesară în România de azi. Trebuie să recunoaștem, suntem deficitari la numărul de kilometri de 
autostrăzi executați în ultimii 30 de ani și se fac eforturi susținute pentru a câștiga teren și a pune pe picioare 
proiecte mult așteptate de români. Însă, dincolo de aceste noi obiective de investiții, suntem obligați să urmărim 
comportarea în timp a construcțiilor, inclusiv în infrastructură - rutieră sau feroviară - astfel încât să nu avem parte 
de catastrofe și de pierderi materiale sau, mai grav, pierderi de vieți omenești! 

Așadar, reabilitările și reparațiile capitale asigură menținerea stării de viabilitate a infrastructurii, însă lucrările 
trebuie realizate cu spirit de răspundere, deoarece, altfel, implicațiile pot fi extrem de grave, cum s-a văzut, 
săptămâna trecută, în județul Neamț. 

Avem deficit de specialiști în construcții, deficit de atenție în executarea lucrărilor, deficit de bun simț, în cele 
din urmă! Trebuie renunțat la superficialitatea și la ignoranța cu care tratăm, uneori, situații extrem de greu de pus la 
punct, să revenim la ceea ce reprezenta, odată, breasla constructorilor, a proiectanților și a inginerilor români care au 
fost, în trecutul nu prea îndepărtat, pionieri ai unor tehnici de execuție a lucrărilor de infrastructură rutieră și 
feroviară! Este degradant și înjositor să trăim momente anormale, care nu ar fi trebuit să existe în anul 2022! 

Podul peste Siret, prăbușit săptămâna trecută în județul Neamț, este un semnal intens de alarmă, iar autoritățile 
competente să descifreze cauza producerii acestui eveniment sunt obligate să facă lumină cât mai repede în acest 
caz. 

Atât experții în construcții, cât și instituțiile de cercetare penală trebuie să vină în fața opiniei publice cu 
rapoarte cât mai clare și complete, iar  concluziile specialiștilor să nu fie umbrite de niciun fel de factori externi. 

Sunt sigură că evenimentul petrecut în județul Neamț este un punct de cotitură în domeniul infrastructurii, iar 
atât autoritățile publice, cât și proiectanții, constructorii, diriginții de șantier vor trage învățămintele necesare pentru 
ca astfel de situații să nu mai aibă loc în România de azi și nici în anii ce vor urma! 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Rodica Paraschiv 
*** 
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Declarație politică 
 

România a implementat și are în exploatare la Cernavodă tehnologia CANDU-Canada deuteriu uraniu, care 
folosește tehnologia pe bază de apă grea. Tehnologia pe care o propune investiția de la Doicești, respectiv small 
modular reactors, folosește o tehnologie complet diferită, respectiv a apei ușoare sub presiune-Pressurised Water 
Reactor. Asta înseamnă că începând de mâine România trebuie să facă transferul de tehnologie de la CANDU la 
tehnologia Seme râurilor. Cu ce specialiști va face asta având în vedere că specialiștii Comisiei naționale pentru 
Controlul activităților nucleare, atâția câți mai sunt, sunt cu toții specializați în tehnologia CANDU?  

Are România resurse financiare să facă această schimbare radicală de tehnologie? Are România resurse 
umane și logistice să facă această schimbare radicală de tehnologie? Am citit într-un material că investitorul a ales 
locația de la Doicești în urma unui studiu de amplasament care a analizat mai multe locuri. Studiul a fost lansat în 
2021, finanţat de americani și s-a ridicat la o valoare de 1,2 milioane de dolari.  

Am trei întrebări pentru investitorii americani pentru compania de proiect, respectiv Nuclearelectrica, și o 
întrebare către premierul Ciucă: 

1) Care este suprafața de excluziune a centralei, așa cum a rezultat din studiu de amplasament? 
2) Care este suprafața de protecție a centralei în urma studiului de amplasament?  
3) Valoarea investiției se ridică la aproape 2 miliarde €. Centrala Romgaz care produce 420 MW pe oră a 

costat aproximativ 500 de milioane de euro. Proiectul de la Doicești ar trebui să coste statul român de patru ori mai 
mulți bani și să genereze relativ aceeași capacitate, respectiv 460 MW. A făcut vreuna dintre companiile statului 
român un calcul din care să reiasă oportunitatea investiției și randamentul investiției? 

4) În toată Europa, țările cele mai dezvoltate: Germania, Franța, Italia, Norvegia, Turcia folosesc un singur tip 
de tehnologie nucleară tocmai din cauza costurilor ridicate de exploatare, de întreținere și mentenanță. Își permite 
România să fie mai dezvoltată decât cele mai puternic industrializate țări din Europa? 

 

Deputat 
Radu-Mihai Popa 

*** 
Învățământul românesc încotro? 

Domnule președinte de sedință/Stimați colegi, 
Este perioada examenelor naționale și momentul în care analizăm cel mai bine situația învățământului 

românesc. Din păcate, datele arată că ne confruntăm din ce în ce mai mult cu abandonul și eșecul școlar. În cazul 
Evaluării Naționale, peste 17.000 de elevi care au fost anul acesta în clasa a VIII-a nu au mai ajuns să fie înscriși la 
examene.  În anul 2021-2022, erau înscriși în clasa a VIII-a 172.822 de elevi, iar Ministerul Educației a anunțat că la 
prima probă s-au înscris 155.820 de absolvenți de clasa a VIII-a. Diferența este de 17.002. Acest număr este 
echivalentul a peste 680 de clase de câte 25 de elevi fiecare. Nici în ceea ce privește examenul de Bacalaureat 
situația nu este mai bună. Avem cel mai mic număr de elevi înscrişi la Bacalaureat de la Revoluţie până acum. În 
acest an vor susţine BAC-ul 126.000 de elevi, faţă de 225.000 în 2008.  Este dramatic faptul că, raportat la numărul 
total al elevilor din clasa a XII-a din liceele din România, 26% dintre tineri nu s-au înscris la examenul de 
Bacalaureat. 

Se văd din plin efectele pandemiei asupra educației. Din păcate, se observă că învățământul a avut foarte mult 
de suferit din cauza lungii perioade în care școlile nu au funcționat decât online. Situația nu poate rămâne așa, ci 
trebuie luate măsuri punctuale. În acest context, este vitală și extinderea programului ”Masă caldă în școli”. Vorbim 
de o investiție în viitorul copiilor noștri, având în vedere că acest program are în vedere, printre altele, creșterea 
accesului la educație și reducerea abandonului școlar. În caz contrar, piața muncii din România va fi foarte afectată 
pe termen lung. Să nu uităm că viitorul țării depinde de reușita generațiilor actuale de elevi! 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Marian-Iulian Rasaliu 
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Declarație politică 
Stimate colege/Stimați colegi,  
Creșterea continuă a prețului carburanților a devenit o problemă serioasă pentru majoritatea românilor, fie că 

sunt persoane fizice sau companii, mai ales că ea stă la baza creșterii prețurilor și altor produse și servicii.  
Ȋn acest context, PSD vine ȋn fața dumneavoastră cu propuneri de măsuri realiste, care se pot aplica rapid și 

pot atenua scumpirile.  
Zilele viitoare, Guvernul va promova prin OUG prevederi dure anti-speculă, care presupun amenzi de până la 

1% din cifra de afaceri, pentru practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea producției sau a vânzărilor, 
respectiv stocarea mărfurilor pentru crearea unui deficit și revânzarea la un preț crescut artificial.  

Am văzut așa ziși experți care promovează micșorarea accizelor la carburanți. Practica din alte state ne-a 
demonstrat că aceasta NU este o soluție pentru scăderea prețului. 

Diferența nu se va resimți la pompă ci doar va îngroșa profitul comercianților. Vedem asta acum în Germania 
sau Marea Britanie, care au redus taxele, fără ca acest lucru să aibă niciun efect real pentru cetățenii lor. Plafonarea 
va determina doar penurie și speculă!  

Fac un apel către Consiliul Concurenței, instituție care are cea mai mare responsabilitate în acest moment, 
pentru a-și asuma acțiunile de control pe piața carburanților. Aceste acțiuni trebuie să descurajeze practicile anti-
concurențiale și eventualele comportamente comerciale speculative care produc majorări nejustificate ale prețurilor.  

OUG-ul anti-speculă despre care vă spuneam, nu este singura măsură inițiată de PSD pentru a compensa 
scumpirea carburanților. 

Pentru agricultură, am susținut reducerea accizei la minimul posibil permis de UE (21 euro/1000 litri). 
Pentru companiile afectate de criză, se acordă un ajutor de până la 400.000 de euro per societate, pentru a 

acoperi inclusiv costul utilităților și al combustibililor. 
Transportatorii, grav loviți de ceea ce se ȋntâmplă, vor primi o subvenție de 0,5 lei/litru de combustibil. 
Rămânem ȋn permanent dialog cu cetățenii, autoritățile locale, naționale și europene, urmărim evoluția crizei, 

ne uităm la ce se ȋntâmplă ȋn țările din Uniune și la bunele practici ale Guvernelor.  
Venim apoi cu inițiative eficiente, de impact, care să ne ajute să trecem cu bine peste toate ȋncercările din 

această perioadă. Și vom trece, dacă reușim să fim uniți, raționali și să punem mereu pe primul loc nevoile 
românilor și ale României. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Viorica Sandu 

*** 
Venirea PSD la guvernare a deblocat investițiile importante pentru zona Moldovei în domeniul 

infrastructurii rutiere prin începerea lucrărilor la Autostrada A7 
Stimați parlamentari, 
Încă de anul trecut, când PSD nu era la guvernare, liderii social-democrați, împreună cu experții din partid și 

cu partenerii sociali din sindicate și IMM-uri, au solicitat imperativ includerea construcției autostrăzii Moldovei în 
finanțarea alocată țării noastre în Planul Național de Redresare și Reziliență. Am susținut că este nevoie ca Moldova 
să fie legată prin autostradă cu restul țării și așa a fost prins acest obiectiv vital pentru dezvoltarea județului Botoșani 
și a întregii regiuni de Nord-Est în PNRR. 

Tot atunci le-am transmis guvernanților că fondurile din PNRR nu trebuie să aibă aceeași soartă cu fondurile 
europene din actualul exercițiu financiar 2014-2020 și este extrem de important ca toți banii care ar trebui să vină 
prin acest program să aibă și proceduri concrete, viabile, de implementare. Iată că și acest lucru s-a realizat odată cu 
intrarea PSD la guvernare. 

Toate proiectele propuse de PSD care au fost incluse în PNRR pot fi implementate începând din acest an. Noi 
vrem investiții în oameni. Ne dorim ca banii să ajungă la români, nu să fie blocați în tot felul de proiecte fanteziste 
și inutile ale fostelor guvernări de dreapta. 
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Am cerut descentralizare și control, adică să creștem alocările pentru autoritățile locale și județene și să existe 
un echilibru între toate regiunile țării, dar și între oamenii care trăiesc în orașele mari și cei din urbanul mic sau în 
rural. Iată că încet, încet încep să fie îndeplinite și aceste obiective. 

De asemenea, am venit cu un sprijin concret pentru firmele românești. Am implementat în primele 6 luni de 
guvernare programe care să dezvolte capitalul românesc, să creeze locuri de muncă și să crească nivelul de trai al 
românilor. 

Acum unul dintre aceste obiective esențiale pentru zona noastră, a Moldovei, a regiunii de Nord-Est, atât 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. 

Săptămâna trecută s-a semnat primul contract de execuție, pe tronsonul Mizil – Pietroasele, cu o lungime de 
28,35 km. Există și banii necesari. În aceeași zi, 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. 

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 
mediu pentru că va avea o amenajate pe traseu 24 de spații destinate încărcării autoturismelor electrice și 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. 

Până acum toate proiectele de autostradă s-au concentrat pe legătura dintre granița de Vest a României și 
ieșirea la Marea Neagră. Guvernările PSD au fost singurele care și-au propus să lege Moldova de rețeaua rutieră de 
transport din Europa. 

Județul Botoșani va beneficia de acest proiect major de infrastructură prin legătura dintre municipiul reședință 
de județ și Târgu Frumos care se va afla pe traseul autostrăzii Târgu Neamț-Iași-Ungheni. Județul nostru se va lega 
de această autostradă prin drumul Botoșani-Târgu Frumos ale cărei lucrări de modernizare sunt în desfășurare. Este 
o realizare importantă. La fel, faptul că a fost modernizat drumul Botoșani-Suceava contează în perspectiva 
autostrăzii Moldovei, Suceava – București. Sunt pași importanți prin care Botoșaniul se conectează la rețele mari de 
drumuri și implicit la fluxurile economice care pot aduce dezvoltare pentru județul nostru. 

Autostrada Moldovei este pe lista de priorități a ministrului PSD de la Transporturi și face parte din proiectele 
de investiții strategice care vor fi derulate în această guvernare. 

Noi, toți parlamentarii de Botoșani alături de aleșii locali social-democrați din județul nostru vom susține acest 
proiect de infrastructură rutieră deosebit de important pentru botoșăneni și pentru toți locuitorii zonei de Nord-Est. 

Vă mulțumesc.      
Deputat 

Dan-Constantin Șlincu 
*** 

Am prelungit Programul Tomata: Legumicultorii din Iași sunt o prioritate! 
Domnule președinte, 
Stimați colegi/Doamnelor și domnilor, 
Sunt și voi fi mereu indisolubil legat de comunitatea legumicultorilor din Târgu Frumos și întregul Iași, iar 

una dintre prioritățile mandatului meu de deputat este aceea de a sprijini prin toate prerogativele parlamentare toți 
legumicultorii din județul nostru. Le cunosc nevoile și dificultățile. Le cunosc și respect munca uriașă pe care o 
depun zi de zi pentru a ne oferi produse proaspete și de calitate. Ei sunt cei care ne asigură securitatea alimentară și, 
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la rândul lor, trebuie să beneficieze de toate măsurile care să le asigure și lor securitate și răspunsul prompt și 
adecvat la solicitări! 

În urma dialogului permanent pe care îl am cu ei, am întreprins alături de colegii mei social-democrați 
demersurile necesare pentru ca unul dintre cele mai importante programe destinate legumicultorilor- Programul 
Tomata- să capete și mai multă consistență. Iar ministrul social-democrat al Agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu, 
a probat încă odată că face ce promite și că noi, reprezentanții dumneavoastră și toți agricultorii ieșeni, putem avea 
în domnia sa un veritabil partener de dialog și de lucru. 

De aceea, mă bucur să anunț legumicultorii județului Iași că am reușit să prelungim perioada de valorificare a 
producției și pe cea de depunere a documentelor din programul Tomata. 

Este un sprijin atât de mult așteptat și de necesar, în contextul în care, de la condițiile meteorologice  deloc 
prielnice, până la criza de pe piața energetică,  care au crescut semnificativ costurile de producție și au îngreunat și 
întârziat vânzările, truda legumicultorilor a devenit și mai mare. 

Astfel, în mod oficial, prin actul normativ adoptat, pentru ca mai mulți legumicultori ieșeni și din întreaga țară 
să beneficieze de sprijinul maxim de 4000 de euro/an/exploatație: 

• termenul pentru valorificarea producției crește de la 10 iunie la 1 iulie  
• termenul pentru depunerea documentelor justificative pentru ciclul 1 de producție se prelungește până la 30 

august, față de 30 iunie, cât era inițial 
Ca și până acum, voi continua să îi susțin concret și necondiționat pe toți cei care, datorită muncii lor, noi toți 

putem beneficia de siguranța și securitatea alimentare.  
Vă mulțumesc!       Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

Partidului Social Democrat propune o nouă viziune fiscală echitabilă 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor senatori/Dragi români,  
Solidaritatea și echitatea socială sunt principiile care au stat la baza elaborării propunerilor fiscale privind 

viziunea Partidului Social Democrat asupra reformării sistemului fiscal din România. Așa cum s-a întâmplat de 
fiecare dată când PSD s-a aflat la guvernare,  iată că și de această dată, cetățenii reprezintă prioritatea zero în cadrul 
dezvoltării politicilor publice ale miniștrilor social-democrați, colegii mei din guvern și din conducerea partidului 
reușind performanța de a centra politicile guvernamentale către adevăratele nevoi cu care se confruntă românii zi de 
zi.  

În acest context economic dificil este necesar ca cei vulnerabili să fie protejați, iar cei mai înstăriți să fie 
solidari cu restul societății. Solidaritatea nu trebuie să rămână doar la statutul de valoare umană, în aceste vremuri 
tulburi, solidaritatea trebuie să reprezinte principiul care să stea la baza dezvoltării societății, a politicilor 
guvernamentale, sociale și bineînțeles și la baza politicilor fiscale.  

Un obiectiv important al reformei fiscale este acela de a asigura finanțarea măsurilor de stimulare economică, 
care să asigure dezvoltarea țării și creșterea nivelului de trai, de la cetățeanul care merge dimineața la birou cu 
mașina sau metroul, până la cetățeanul care se urcă la volanul tractorului.  

Partidul Social Democrat nu a propus o reformă fiscală doar din perspectiva colectării de taxe la buget. 
Reforma fiscală are ca principal obiectiv dezvoltarea economică și echitatea socială. 

România este a doua țară cu cele mai mari decalaje sociale din Uniunea Europeană (doar Bulgaria ne 
depășește), iar acest lucru are ca principală cauză modelul fiscal care îi avantajează pe cei întăriți să devină și mai 
bogați, iar pe cei vulnerabili să devină și mai săraci. Acest lanț al slăbiciunilor trebuie să se oprească.  

România înregistrează cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană între veniturile totale ale primilor 20% cei 
mai bogați cetățeni și cele ale ultimilor 20% cei mai săraci cetățeni. Raportul dintre veniturile celor mai bogați și ale 
celor mai săraci este 7,21, comparativ cu media Uniunii de 5,06. Doar Bulgaria ne depășește, cu un raport de 8,51.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 20 - 2022  
Săptămâna 14 – 18 iunie 2022  

 

 

50 
 

Tocmai din această cauză, în fața inflației globale, a crizei energetice europene, a crizei carburanților și 
problemelor economice generate de războiul din Ucraina, Guvernul trebuie să asigure mai multă solidaritatea în 
societate, iar acest lucru poate fi realizat în acest moment doar prin reformarea sistemul fiscal. 

De asemenea, este necesar ca în același timp, noul sistem fiscal să asigure resurse sigure și predictibile pentru 
susținerea investițiilor publice și pentru stimularea economiei naționale și a firmelor românești, care să conducă la 
dezvoltarea economică pe termen lung și la o îmbunătățire a condițiilor de trai din România. 

Partidul Social Democrat și-a demonstrat încă o dată seriozitatea față de oameni, a realizat în doar 6 luni 
majoritatea promisiunilor pentru care a acceptat să intre la guvernare și rămâne un partener de nădejde pentru 
fiecare român. 

Deputat 
Radu Tuhuț 

*** 
Declarație politică 

 

Declarația de azi pornește de la nevoia unei discuții serioase și aplicate despre stat, și despre rolul său, în 
general, subiect pe care l-am mai supus atenției dumneavoastră. Nu putem continua să căutăm vinovați pentru 
pentru eșecurile și greșelile guvernărilor, oricare ar fi ele, doar într-o parte, fără a lua în considerare întregul. Iar 
întregul nu exclude pe nimeni, nu trebuie să discrimineze între diversele componente ale societății. E simplu să dai 
vina pe”stat”, pentru a scăpa de responsabilitățile care revin fiecăruia dintre noi, când judecăm lucrurile. 

Acest tip de abordare face mult rău statului și credibilității acțiunii sale. Nu impresia că statul este neputincios, 
și, la limită, mai mult ne încurcă, decât ne ajută. Într-o țară în care toate sondajele arată că este nevoie de mai mult 
stat, de politici intervenționiste, s-a dezlănțuit o intensă campanie de demonizare a statului, pornind numai de la 
discuția pe marginea nevoii de restructurare a cadrului fiscal.  Un popor de stânga, prin nevoi și interese, pare că 
cere mai multă dereglementare, mai puține politici sociale, și mai puțină solidaritate. 

Da, statul român are nevoie de o revizie de fond, la nivel legislativ, instituțional și al funcțiilor sale. Dar de 
aici până a condamna în bloc acțiuni de genul completării personalului din ministere, din administrațiile locale, din 
sănătate și din educație, ajutoarele sociale, e cale lungă. Situația cea mai grea va fi, în curând, în educație și ea este 
deja gravă în sistemul de protecție a copiiilor. Se schimbă generațiile în rândul angajaților din aceste sectoare. De 
unde vor fi recrutați înlocuitorii lor? Cine mai vine să lucreze la ”stat”, când angajații săi sunt tratați ca niște 
”paraziți”, care sug ”sângele poporului”? Populismul ne face foarte mult rău, inclusiv în efortul de reformare a 
statului și de creștere a calității serviciilor oferite de stat. 

Trebuie să spunem deschis: statul este un actor economic ca oricare altul, dar doar în anumite domenii, și doar 
acolo poate fi judecat cu instrumentele analizei economice. Numai că, într-o societate complexă, nu se reduce totul 
la piață, la concurență, la cerere și la ofertă. Există a piață a combaterii sărăciei și a excluziunii? Și atunci ce facem? 
Cum rezolvăm lucrurile? Pentru că statul are obligații în acest domeniu, nu corporațiile sau alți actori economici. 
Renunțăm la această funcție a statului, pentru că banii destinați acestui domeniu ar trebui, zic unii, folosiți pentru a 
ajuta sectorul economic? Ce fel de model social adoptăm? Sau nu mai avem nevoie de o parte a societății, cea mai 
fragilă economic și social, care ne încurcă în drumul nostru spre cele mai înalte culmi ale progresului economic și 
ale bunăstării? 

Statul este doar un instrument. Până la urmă depinde de noi, cetățenii, la ce, și cum, îl folosim. Dar nu ne 
putem permite luxul de a renunța la el, lăsând sarcinile lui exclusiv piețelor, pentru că, mai devreme sau mai târziu, 
ne așteaptă o explozie socială, și creșterea forței și atractivității sistemelor politice care promovează statul 
intervenționist, cu o puternică funcție redistributivă. E momentul să gândim din perspectiva timpului lung. 

 

Deputat 
Ioan Vulpescu 

*** 
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 Întrebări 

 
 
Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 

 
Introducerea unui nou model fiscal 

 
Având în vedere discuțiile purtate la nivelul Guvernului și al Coaliției de Guvernare cu privire la introducerea 

unui nou model fiscal, consider că este necesar ca decidenții să își călăuzească deciziile în funcție de principiile 
fundamentale care ar trebui să stea la baza societății românești.   

Unul dintre aceste principii este raportul dintre impozitarea muncii și impozitarea capitalului, respectiv modul 
în care angajatorii și angajații își împart sarcina fiscală din veniturile pe care le obțin.   

În aceste condiții vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:  
1. Care este raportul dintre impozitele și taxele percepute pe veniturile obținute din muncă și cele percepute pe 

veniturile obținute din rularea capitalului mediului de afaceri?   
2. Cum se prezintă România în privința raportului impozitării muncii față de capital, în comparație cu celelalte 

state membre al Uniunii Europene?  
3. În propunerile pentru un nou model fiscal, are în vedere Ministerul Finanțelor o echilibrare a acestui raport 

dintre impozitarea muncii față de impozitarea capitalului?  
Vă mulțumesc.   
Solicit răspuns în scris.             Deputat 
Cu deosebită stimă,        Mirela-Elena Adomnicăi 

*** 
 

Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
 

Sprijinul psihologic acordat elevilor în cazurile de bullying în școli 
Domnule ministru, 
Fenomenul de bullying este, din nefericire, din ce în ce mai întâlnit în unitățile școlare, atât din mediul urban, 

cât și din cel rural. Pe de-o parte copiii suferă și, la rândul lor părinții sunt, pe zi ce trece, mai îngrijorați din cauza 
acestei tare comportamentale care tinde să se extindă. De asemenea, sprijinul și ajutorul oferite de ședințele de 
consiliere/terapie de către persoana desemnată pentru acest serviciu în cadrul unităților de învățământ este limitat de 
numărul mare de cazuri pe care le are de rezolvat pentru cei aproximativ 1000 de elevi cu care lucrează. Altfel spus, 
sprijinul acordat, la momentul actual, de școli devine nesemnificativ în raport cu gravitatea acestor cazuri de 
hărțuire, manipulare și intimidare care iau amploare în detrimentul sănătății emoționale a copiilor.    

În acest context, vă rog să-mi precizați care sunt toate metodele de sprijin pentru copiii care ajung victime ale 
acestui fenomen, dacă aveți în vedere îmbunătățirea lor, în ce măsură se oferă suport de specialitate elevilor, dar și 
care au fost rezultatele obținute după ședințele de consiliere școlară pentru astfel de situații.   

Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,        Deputat 

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

Situația din vămi la granița României cu Republica Moldova și Ucraina 
Stimate domnule ministru, 
De mai multe zile, chiar săptămâni, la granițele României cu Republica Moldova și cu Ucraina are loc un 

adevărat blocaj, care face ca timpii de așteptare pentru a trece prin vamă ai camioanelor să fie de ordinul orelor sau 
chiar zilelor.   

Războiul din Ucraina a făcut ca traficul maritim al Ucrainei să fie blocat, ceea ce a făcut ca mărfurile din țara 
vecină să fie livrate pe cale rutieră în diferite țări ale lumii, iar soluția a fost ca acestea să fie trimise în special către 
portul Constanța. Pentru a ajunge acolo trebuie să traverseze aproape toată România. Intră prin vama din Siret sau 
prin altă vamă de la granița cu Ucraina sau Republica Moldova, pe cale rutieră, apoi pleacă spre litoralul românesc. 
Doar că, pe partea rutieră, cozile de tiruri sunt mari pe sensul de ieșire din România, dar mai ales pe intrarea în țara 
noastră. În câteva zile s-a ajuns ca aceste cozi să atingă peste 25 de kilometri, în condițiile în care primul oraș de 
după graniță, Cernăuți este la 35 de kilometri.  

În ceea ce privește granița cu Republica Moldova, spre exemplu, zeci de camioane, din diverse țări, cu diverse 
numere de înmatriculare, formează, de mai multe săptămâni, o coadă kilometrică în proximitatea Punctului de 
trecere a frontierei Leușeni-Albița. Multe tiruri transportă către vestul Europei mărfuri perisabile, iar așteptările de 
zile întregi din vămi pun în pericol încărcătura acestora.  

În data de 10 iunie, autorităţile române şi cele din Republica Moldova au luat o serie de decizii pentru 
fluidizarea traficului de mărfuri în Punctele de Trecere a Frontierei dintre cele două ţări. Totuși, până când acestea 
vor produce efecte va dura o perioadă semnificativă de timp.  

De asemenea, nu știm ce se va întâmpla la granița cu Ucraina.  
Domnule ministru, din cauza acestor blocaje, România pierde oportunitatea de a încasa mulți bani din 

exportul pe care Ucraina îl face prin țara noastră. Mai mult, prin Republica Moldova tranzitează și containerele cu 
marfă care nu pot ajunge pe cale maritimă în portul ucrainean Odesa și sunt preluate din portul Constanța, apoi 
transportate pe cale terestră în Ucraina.  

Însă, pe lângă pierderile economice produse, este și o latură umană pe care mulți o neglijează în toată această 
problemă: situația șoferilor de tir. Aceștia au familii acasă care îi așteaptă să se întoarcă, au anumite programe de 
respectat. Cum să stea cu zilele să aștepte în vamă doar pentru a trece cu bunurile de care noi cu toții avem nevoie, 
dar și întreaga Europă?  

Prin aceste întârzieri care au loc în vămile de la granițele României cresc și costurile angajatorilor care plătesc 
timpul șoferilor. Așadar, pierderi pe bandă rulantă.   

De aceea, domnule ministru, aș dori să îmi transmiteți:  
1) Care sunt măsurile pe care Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Poliției de Frontieră le-a luat 

pentru a fluidiza trecerea camioanelor prin vămile aflate la granița cu Ucraina și Republica Moldova?  
2) Care este motivul pentru care nu au fost deschise mai multe puncte de trecere a frontierei către care 

camioanele să fie redirecționate?  
3) Care sunt măsurile pe care Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră le au în vedere pentru a 

fluidiza traficul din punctele de trecere a frontierei?  
Solicit răspunsul în scris.    Deputat 
Vă mulțumesc!        Oana-Gianina Bulai 

*** 
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Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor 
 

Situația din vămi la granița României cu Republica Moldova și Ucraina 
 

Stimate domnule ministru,  
De mai multe zile, chiar săptămâni, la granițele României cu Republica Moldova și cu Ucraina are loc un 

adevărat blocaj, care face ca timpii de așteptare pentru a trece prin vamă ai camioanelor să fie de ordinul orelor sau 
chiar zilelor.   

Războiul din Ucraina a făcut ca traficul maritim al Ucrainei să fie blocat, ceea ce a făcut ca mărfurile din țara 
vecină să fie livrate pe cale rutieră în diferite țări ale lumii, iar soluția a fost ca acestea să fie trimise în special către 
portul Constanța. Pentru a ajunge acolo trebuie să traverseze aproape toată România. Intră prin vama din Siret sau 
prin altă vamă de la granița cu Ucraina sau Republica Moldova, pe cale rutieră, apoi pleacă spre litoralul românesc. 
Doar că, pe partea rutieră, cozile de tiruri sunt mari pe sensul de ieșire din România, dar mai ales pe intrarea în țara 
noastră. În câteva zile s-a ajuns ca aceste cozi să atingă peste 25 de kilometri, în condițiile în care primul oraș de 
după graniță, Cernăuți este la 35 de kilometri.  

În ceea ce privește granița cu Republica Moldova, spre exemplu, zeci de camioane, din diverse țări, cu diverse 
numere de înmatriculare, formează, de mai multe săptămâni, o coadă kilometrică în proximitatea Punctului de 
trecere a frontierei Leușeni-Albița. Multe tiruri transportă către vestul Europei mărfuri perisabile, iar așteptările de 
zile întregi din vămi pun în pericol încărcătura acestora.  

În data de 10 iunie, autorităţile române şi cele din Republica Moldova au luat o serie de decizii pentru 
fluidizarea traficului de mărfuri în Punctele de Trecere a Frontierei dintre cele două ţări. Totuși, până când acestea 
vor produce efecte va dura o perioadă semnificativă de timp. De asemenea, nu știm ce se va întâmpla la granița cu 
Ucraina.  

Domnule ministru, din cauza acestor blocaje, România pierde oportunitatea de a încasa mulți bani din 
exportul pe care Ucraina îl face prin țara noastră. Mai mult, prin Republica Moldova tranzitează și containerele cu 
marfă care nu pot ajunge pe cale maritimă în portul ucrainean Odesa și sunt preluate din portul Constanța, apoi 
transportate pe cale terestră în Ucraina.  

Însă, pe lângă pierderile economice produse, este și o latură umană pe care mulți o neglijează în toată această 
problemă: situația șoferilor de tir. Aceștia au familii acasă care îi așteaptă să se întoarcă, au anumite programe de 
respectat. Cum să stea cu zilele să aștepte în vamă doar pentru a trece cu bunurile de care noi cu toții avem nevoie, 
dar și întreaga Europă? Prin aceste întârzieri care au loc în vămile de la granițele României cresc și costurile 
angajatorilor care plătesc timpul șoferilor. Așadar, pierderi pe bandă rulantă.   

De aceea, domnule ministru, aș dori să îmi transmiteți:  
1) Care sunt măsurile pe care ANAF, prin Direcția Generală a Vămilor, le-a adoptat până în acest moment 

pentru fluidizarea tranzitului prin punctele de trecere a frontierei?  
2) Care sunt măsurile avute în vedere în perioada următoare de către ANAF, prin Direcția Generală a 

Vămilor, pentru a contribui la reducerea timpilor de așteptare din vămile de la granițele cu Republica Moldova și 
Ucraina?  

Solicit răspunsul în scris.  
Vă mulțumesc!        Deputat 

Oana-Gianina Bulai 
*** 
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Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului care a modificat articolul 155 din Codul Penal 
 

Stimate domnule ministru, 
La referendumul privind Justiția, din 2019, peste 7,5 milioane de cetățeni români au răspuns la întrebarea 

„Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, 
pedepselor și al organizării judiciare...?” 

81,1% dintre cei răspunsuri au fost DA, ceea ce a conturat cât se poate de clar voința poporului român în 
această chestiune. Recent, Ministerul Justiției a inițiat Ordonanța de Urgență a Guvernului care a modificat articolul 
155 din Codul Penal referitor la întreruperea termenului de prescripție, intervenind deci în domeniul modului de 
definire a infracțiunilor și în aplicarea pedepselor. Ulterior, actul normativ a fost adoptat de Guvern (OUG 71/2022). 

În legătură cu acest subiect, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Care este explicația oficială a Ministerului Justiției cu privire la faptul că propus adoptarea acestei 

modificări pe calea unei ordonanțe de urgență, în pofida deciziei categorice exprimate de poporul român la 
referendumul din 2019? De ce nu ați recurs la adoptarea pe cale parlamentară în regim de urgență? 

2. De ce nu ați propus Parlamentului o formulă de modificare a art. 155 Cod Penal (conform observațiilor 
Curții Constituționale din 2018) atunci când ați mai ocupat funcția de Ministru al Justiției în perioada noiembrie 
2019 – decembrie 2020? 

În încheiere, precizez că, potrivit Art. 112 din Constituția României, membrii guvernului au obligația de a 
răspunde la întrebările și interpelările formulate de deputați și senatori. Prin urmare, vă rog să îmi răspundeți, 
distinct, precis și la obiect la fiecare dintre cele 4 întrebări adresate mai sus. 

De asemenea, vă rog să răspundeți în termenul legal de două săptămâni prevăzut la art. 202 alin. (2) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, ori în cazul unei depășiri a acestui termen cu cel mult 15 zile vă rog să precizați 
clar motivele temeinice ale amânării. 

Vă solicit răspuns oral și în scris la adresa cabinetului parlamentar precum și la grupul parlamentar al 
Partidului Social Democrat din Camera Deputaților. 

Deputat 
Virgil-Alin Chirilă 

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

 

Problemele de mediu 
Domnule ministru,  
Comisarul european responsabil pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a solicitat guvernului 

să accelereze ritmul transpunerii legislației europene pentru acest domeniu. Oficialul european a subliniat 
necesitatea construirii unor spații de gestionare a deșeurilor, a readus în discuție exploatarea forestieră ilegală, 
atingând, de asemenea, și tema îmbunătățirii calității aerului și accesul la apă potabilă pe întreg teritoriul României, 
în contextul în care țara noastră se confruntă cu mai multe proceduri de infrigement.  

Având în vedere aceste impedimente considerabile, vă rog să-mi comunicați câte proceduri de infrigement 
sunt declanșate împotriva României la ora actuală și când estimați că acestea vor fi eliminate. De asemenea, vă rog 
să-mi precizați dacă ați demarat demersurile pentru uniformizarea legislației, cu ce soluții veți veni pentru 
remedierea problemelor abordate de comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit și ce resurse financiare veți 
disloca în acest sens.    

Solicit răspuns scris.                 Deputat 
Cu stimă,                Ștefan Mușoiu 

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

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

Domnule ministru,  
Săptămâna trecută punctele de frontieră care fac legătura între România și Ucraina au fost blocate pentru o 

perioadă îndelungată de timp. Multe tiruri, care transportau marfă din Ucraina, în special grâu pentru țările din 
Africa, au fost oprite pentru că sistemele de verificare din vămile de la noi nu au funcționat.   

În vama Porumba din Ucraina, coloana de tiruri se întindea pe o lungime de 21 de kilometri, în timp ce, în 
Vama Siret oamenii au fost nevoiți să aștepte între 4 și 14 zile ca să intre în țară. Aceleași probleme au fost 
semnalate și în vama Albița, care face legătura între România și Republica Moldova, acolo un șofer de tir a murit în 
timp ce aștepta să intre la controlul vamal.   

Aceste incidente nu sunt normale, având în vedere că România dorește încă de la aderarea la UE, să devină 
membră a spațiului Schengen. De asemenea, la nivel global se discută de o posibilă criză alimentară, iar blocarea 
tirurilor care vin din Ucraina și Republica Moldova, pentru o perioadă lungă de timp, ar putea să agraveze această 
criză. Mai mult de cât atât, porturile de la Marea Neagră sunt blocate și ele, cu nave care din cauza blocadei ruse 
asupra portului Odesa sunt obligate să vină în România pentru a transporta mărfurile care provin din cele două țări.   

Decesul unei persoane, dar și faptul că din ce în ce mai mulți oameni sunt obligați să aștepte cel puțin 4 zile, 
în condiții dificile, ar trebui să oblige autoritățiile centrale să acționeze mult mai eficient. Înțeleg că acest trafic a 
fost dat peste cap de tirurile cu grâu care trebuie să sosească din Ucraina către portul Constanța, dar nu putem ține 
blocați atâția oameni pentru că avem probleme cu sistemele de verificare. Nu este primul caz, când o vamă din 
România este blocată din cauza aparaturii nefuncționale sau a lipsei de culoare speciale, care să faciliteze deblocarea 
vămilor.   

Este important, dacă dorim să fim țară membră Schengen să putem rezolva cât mai repede aceste probleme și 
să oferim în același timp ajutor tuturor șoferilor care sunt blocați în cozile de la intrarea în țară. Nu putem să 
rămânem nepăsători la aceste probleme, avand în vedere că ele pot afecta în mod direct fluxul de mărfuri la nivel 
global. Trebuie să găsim soluții, la timp, pentru ca tragedia de săptămâna trecută din vama Albița să nu se mai 
repete.   

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați ce măsuri aveți în vedere pentru deblocarea 
vămilor care fac legătura între România și Ucraina sau Republica Moldova? Și în același context, ce proiecte aveți 
în vedere pentru a extinde punctele de trecere a frontierei din aceste zone, astfel încât aceste cozi să nu se mai 
formeze?  

Solicit răspuns scris.   
Vă mulţumesc!               Deputat 
Cu deosebită consideraţie,       Vlad Popescu-Piedone 

*** 
 
Adresată domnului Laurențiu-Adrian Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu 

 

Situația evaluării/soluționării dosarelor depuse  
în programul de finanțare Eficiență Energetică în Clădiri Publice 

Domnule președinte,  
Ca urmare a depășirii termenului estimat pentru evaluarea și soluționarea dosarelor depuse în cadrul 

programului de finanțare Eficiență Energetică în Clădiri Publice și în contextul în care pe website-ul oficial nu a fost 
publicată lista beneficiarilor selectați ca fiind eligibili sau a celor care trebuie să aducă eventuale completări 
dosarelor, vă rugăm să ne comunicați, dacă este posibil, care este data la care s-ar putea publica rezultatele acestor 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 20 - 2022  
Săptămâna 14 – 18 iunie 2022  

 

 

56 
 

analize, în condițiile în care UAT-urile depun eforturi pentru optimizarea cheltuielilor administrative în situația 
creșterilor de prețuri pentru utilități.   

Vă rog să răspundeți în scris.       Deputat 
Vă mulțumesc!              Viorica Sandu 

*** 
Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 

 

Când vom avea un sistem de justiție adaptat minorilor? 
Stimate domnule ministru, 
Prin Actul adițional nr.3 la contractul de finanțare aferent proiectului „Formarea profesională și consolidarea 

capacității la nivelul sistemului judiciar”, derulat în parteneriat cu Ministerul Justiției, finanțat în cadrul 
Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021, contract în baza căruia la nivelul instanțelor judecătorești se 
prevede că vor fi amenajate 25 de camere de audiere a minorilor.  

Conștient fiind de faptul că promovarea unui sistem de justiție adaptat minorilor reprezintă un deziderat la 
nivelul sistemului judiciar din România, precum şi de faptul că derularea procedurilor judiciare în care sunt 
implicați minorii în materie civilă, administrativă sau penală, în diverse calități, trebuie să se desfășoare în condiții 
prietenoase cu aceștia, Consiliul a întreprins demersuri concrete pentru amenajarea la nivelul instanțelor a unor 
spații adecvate audierii minorilor care să respecte standardele internaționale în domeniu.  

In acest sens, va rog sa-mi comunicati care este stadiul tribunalelor pentru minori si care sunt acțiunile şi 
programele care vor contribui la dezvoltarea unei justiții în interesul copilului, accesibilă, adecvată, rapidă şi 
diligentă, adaptată nevoilor acestuia. Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!  
Cu deosebita considerație,                Deputat 

Vasilică Toma 
*** 

   
Adresată domnului Lucian-Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

    domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 
 

Dinamica de personal și previzunile pierderilor de personal 
Stimate domnule ministru,  
Instabilitatea normativă accentuată în materia pensiilor militare a condus la o lipsă de predictibilitate a normei 

în materie şi, în consecinţă, la o stare de nesiguranţă cu efecte de contagiune în masa militarilor care îndeplinesc, la 
acest moment, condiţiile de pensionare.  

Astfel, segmentul de personal cu vârsta cuprinsă între 47 şi 50 de ani, care, în condiţiile legale actuale, poate 
decide să îşi continue activitatea militară sau să părăsească instituţia militară cât timp mai are libertatea legislativă 
de a dispune asupra viitorului său, mai ales că imprevizibilitatea se poate manifesta şi în privinţa modalităţii de 
stabilire a cuantumului. In acest context, un nou val de ieşiri din sistem ceea ce determină vulnerabilizarea sistemul 
de apărare, ordine publică şi securitate naţională, deja slăbit şi depopulat de specialişti, ca urmare a valului de 
pensionări anterioare.  

În acest sens, vă rog să îmi comunicați o situație detaliată pe ultimii 5 ani cu privire la dinamica de personal 
operativ și neoperativ referitoare la numărul personalui trecut în rezerva pentru limita de varsta, personal trecut în 
rezerva anticipat/ anticipat parțial, numărul personalului militar trecut în rezerva prin demisie; mutat/transferat în 
alte structuri ale MAI/MApN, numărul celor trecuți în rezerva ca urmare a hotărârii comisiei de disciplina (sau alte 
motive - ca urmare a ridicării accesului la documente clasificate), numărul persoanelor trecute în rezerva ca urmare 
a invaliditatii, numărul persoanelor apte condiționat, codurile de diagnostic pe baza cărora s-a adoptat decizia de apt 
condiționat.  
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Știind că creşterea performanţelor structurilor militare nu se poate face decât cu prioritizarea învăţământului 
militar, vă rog să îmi tranmiteți care sunt măsurile pe care intenționați să le adoptati cu privire la majorarea 
numărului de locuri la instituțiile de învățământ militar.   

De asemenea, vă rog să îmi comunicați care sunt previzunile privind îmbătrânirea și a pierderilor de personal 
pentru următorii 5 ani. Solicit răspuns scris.  

Vă mulțumesc!       Deputat 
Cu deosebită considerație,                     Vasilică Toma 

*** 
 
 

 Interpelări 
 

 
Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: doamna Alexandra Huțu, deputat  
Obiectul interpelării: Soluțiile pe termen scurt și mediu pentru a recupera decalajul ultimilor ani dintre absolvenții 
de studii liceale fără bacalaureat și cei care susțin și promovează examenul maturității 

 
Stimate domnule ministru, 
Am constatat cu toții dezastrul de la bacalaureat din acest an prin raportarea la cifra absenților care este fără 

precedent în ultimii 30 de ani.   
Potrivit datelor oficiale oferite de Ministerul Educației Naționale, generația actuală de elevi care au finalizat 

clasa a XII-a a generat un număr de peste 40.000 de tineri care nu s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2022 din 
sesiunea iunie-iulie. Bineînțeles că trebuie să așteptăm și rezultatele celor care s-au înscris, ca să avem o percepție 
completă asupra ratei de promovabilitate, iar apoi să vedem traseul educațional al celor care continuă cu studiile 
universitare sau profesionale sau părăsesc cu totul sistemul de învățământ. Dar cu toate acestea, este îngrijorător 
faptul că raportat la întregul număr din anii terminali de liceu, care este de 151.906, elevii care nu s-au înscris anul 
acesta reprezintă peste 26% dintre ei. Acest procent este echivalentul a 1.449 de clase de elevi de clasa a XII-a zi și 
a XIII-a seral/frecvență redusă, luând o medie de 28 de elevi pe clasă.  

O altă problemă serioasă, dar complementară situației descrise anterior o reprezintă faptul că în prezent nu 
avem informații despre ce se întâmplă cu acești tineri, dacă sunt cu corigenți, dacă au fost lăsați repetenți sau dacă 
au abandonat școala având situația neîncheiată din motive financiare ori personale. Aici e nevoie de un sistem de 
monitorizare, de o bază de date electronică, de o situație la zi, care să ne ofere informații complete despre situația 
fiecărui elev pentru a putea lua măsuri individualizate.  

 Sunt de acord că pandemia este unul din principalii vinovați pentru această situație, dar nu putem să punem 
totul pe seama pandemiei și să spunem că de acum încolo totul va fi bine și vom reveni la un procent ridicat de elevi 
înscriși la bacalaureat, precum și al celor care promovează acest examen. De aceea, vă rog să-mi comunicați 
soluțiile pe termen scurt și mediu pentru a recupera decalajul ultimilor ani dintre absolvenții de studii liceale fără 
bacalaureat și cei care susțin și promovează examenul maturității.  

Atât eu, cât și toți colegii parlamentari de la PSD vă stăm la dispoziție pentru a colabora și pentru a identifica 
toate cauzele obiective și subiective care au adus în această situație învățământul preuniversitar din țara noastră, iar 
apoi tot împreună să legiferăm cele mai bune programe care să aducă și rezultate reale și să vedem o creștere a 
calității educației și a pregătirii elevilor. Vă rog să nu faceți greșeala predecesorilor dumneavoastră și să veniți la 
anul cu o nouă lege a educației pe care să ne-o prezentați înainte de momentul votului, ci să ne punem toți la aceeași 
masă, parlamentari, specialiști în educație, părinți, elevi, cadre didactice, sindicate, reprezentanți ai conducerilor de 
școli și licee și să promovăm cea mai bună variantă a unui astfel de act normativ, care să ducă la o recalibrare a 
sistemului românesc de învățământ.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 20 - 2022  
Săptămâna 14 – 18 iunie 2022  

 

 

58 
 

Solicit răspuns în scris, în termenul prevăzut de lege.  
Vă mulțumesc.  
Cu deosebită stimă,            *** 
 

Adresată: domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 
De către: domnul Laurențiu-Daniel Marin, deputat 
Obiectul interpelării: Măsurile adoptate de Ministerul Educației pentru asigurarea participării copiilor cu cerințe 
educative speciale la examenul național de bacalaureat, respectiv la examenul de evaluare națională de la finalul 
clasei a VIII-a 

 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare și 

ale Metodologiilor subsecvente pentru organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, respectiv a 
examenului de evaluare națională de la finalul clasei a VIII-a; 

Având în vedere necesitatea asigurării egalității de șanse tuturor elevilor, inclusiv a celor cu cerințe educative 
speciale, vă rugăm să răspundeți în scris și oral la următoarele întrebări: 

1. Care sunt măsurile adoptate de Ministerul Educației în vederea asigurării condițiilorde desfășurare a acestor 
examene naționale pentru copiii cu cerințe educative speciale? 

2.Ținând cont că, în general, participarea la examene generează stări emoționaledeosebite tuturor elevilor, care 
sunt efectele psiho-sociale scontate pentru copiii cu cerințe educative speciale prin obligativitatea participării 
acestora la examenele naționale desfășurate în condiții similare pentru toți elevii (având aceleași subiecte/ comisii de 
corectare/ bareme de corectare)? Care credeți că sunt consecințele asupra copiilor cu cerințe educative speciale, la 
nivel psiho-individual, pe care le poate genera ierarhizarea acestora? 

3. Având în vedere că unii dintre elevii cu cerințe educative speciale au nevoie deînsoțitor permanent, sunt 
dependenți de tratamente și / sau terapii și au rezistență scăzută la efort și stress, etc., considerați că oferiți șanse 
egale de reușită tuturor elevilor prin obligativitatea participării elevilor cu cerințe educative speciale la examenele 
naționale sau prin adaptarea condițiilor/modalității de organizare a evaluărilor din cadrul examenelor naționale la 
particularitățile psiho-individuale ale acestor copii? 

În contextul necesității asigurării dreptului la învățătură, a asigurării egalității de șanse tuturor elevilor și a 
disponibilității statului român de a aloca locuri bugetate destinate elevilor cu cerințe educative speciale, vă 
solicităm, domnule mininistru, ca prin proiectul Legii educației, să propuneți eliminarea obligativității participării 
elevilor cu cerințe educative speciale la examenele naționale și să reglementați, prin acte normative subsecvente, 
modalitatea de evaluare și criteriile de ierarhizare a acestor copii. 

Vă mulțumesc! 
*** 

Adresată: domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Energiei 
De către: domnul Dan-Constantin Șlincu, deputat 
Obiectul interpelării: Măsuri concrete pentru combaterea creșterii artificiale a prețurilor la energie și pentru 
situația generată de închiderea prematură a grupurilor energetice pe bază de cărbune 

 

Stimate domnule ministru,  
Vă rog să-mi comunicați ce soluții veți adopta astfel încât să nu mai ajungem în situația actuală, când s-au 

identificat creșteri artificiale a prețurilor la energie de către unii furnizori pentru a obține compensații mai mari din 
partea statului.  

Aspectele constatate de ANRE la unii furnizori de energie au un caracter penal, iar autoritățile statului trebuie 
să acționeze cu maximă severitate pentru sancționarea celor vinovați. Pe lângă faptul că furnizorii în cauză au 
încercat să obțină sume necuvenite din banii publici, aceștia au afectat puternic economica românească și au 
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alimentat inflația, în care prețurile la energie au o pondere foarte însemnată de peste 50%. Atât eu, cât și colegii mei 
social-democrați am atras atenția de la început asupra riscului ca furnizorii să speculeze piața pentru a obține cât mai 
multe compensări de la stat. De aceea, soluția corectă era cea propusă de PSD, respectiv reglementarea pieței. Aveți 
în vedere să adoptați o astfel de abordare, și dacă da, care este termenul la care veți lua o decizie în acest sens.  

În același timp, vreau să vă atrag atenția asupra necesității ca România să nu închidă capacitățile de producție 
a energiei electrice fără să pună ceva în loc.  

Vă anunță că noi, cei de la PSD ne opunem categoric închiderii premature a unor grupuri energetice pe bază 
de cărbune, prevăzute de un proiect de OUG al ministerului Energiei, jalon în PNRR. Ar fi sinucigaș pentru 
România dacă, în actualele condiții de criză, producția de energie electrică ar scădea și mai mult pentru că ar 
alimenta o iresponsabilă spirală a scumpirilor. În plus s-ar pierde zeci de mii de locuri de muncă.  

PSD susține categoric politica comunitară privind schimbările climatice, dar în parametri realiști. Prin urmare 
jaloanele PNRR privind închiderea rapidă a capacităților românești de producție a energiei pe bază de cărbune 
trebuie ajustate, cu atât mai mult cu cât inclusiv Comisia Europeană a transmis că țările membre își pot modifica 
PNRR-urile pentru a face față crizei energetice. 

În contextul războiului din Ucraina și a sancțiunilor impuse Federației Ruse, România trebuie să își folosească 
întreaga capacitate de producție de energie, inclusiv pe bază de cărbune, la fel cum fac și alte state ale U.E., unele 
chiar mai dezvoltate decât țara noastră.  

De aceea PSD, domnule ministru al Energiei Virgil Popescu, vă rog să reevaluați termenele din proiectul 
OUG-ul respectiv, astfel încât România să aibă răgazul să pună-n funcțiune noi unități de producție a electricității 
înainte de a le închide pe cele existente.  

Propunerea dumneavoastră nu are sens în condițiile în care sunt deja multe state membre ale U.E. care 
redeschid capacități de producție pe bază de cărbune. Pentru a respecta și a aplica sancțiunile impuse Federației 
Ruse trebuie să avem capacitatea de a ne asigura nevoile energetice naționale, inclusiv din sursele care folosesc 
combustibili fosili.  

Așadar, înainte de a închide anumite capacități de producție pe bază de cărbune, trebuie să investim în 
dezvoltarea unor alte capacități pe bază de energie curată. Întâi să creștem producția de energie verde și abia apoi 
putem lua în considerare închiderea celor pe bază de cărbune.  

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

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Investițiile sunt cea mai sigură și eficientă cale spre un viitor așa cum ni-l dorim 

 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Situația economică cu care se confruntă țara noastră nu este singulară, cu aceleași greutăți confruntându-se și 

restul statelor lumii, printre ele aflându-se și cele mai dezvoltate economii și democrații, precum Statele Unite ale 
Americii. Guvernul condus de premierul PNL Nicolae Ciucă a găsit soluții pentru contracararea efectelor nocive ale 
crizelor multiple suprapuse pe care le traversăm în această perioadă. Partidul Național Liberal consideră că cel mai 
bun medicament pentru economie îl reprezintă investițiile. De aceea, bugetul pentru investiții stabilit de guvernul 
condus de premierul PNL, Nicolae Ciucă, de aproape 7% din PIB, este cel mai mare din ultimii 30 de ani- 88 
miliarde de lei. Politicile vechi, bazate pe consum și deficite bugetare, ne-au îndepărtat de obiective de țară 
strategice, precum aderarea la zona euro, iar în prezent fac și mai dificile ajustările necesare unei lupte eficiente 
împotriva inflației. Situația economică în care se află România este una globală, determinată de consecințele 
economice ale invaziei ruse în Ucraina. 

Președintele Iohannis a subliniat că avem nevoie de politici responsabile și reforme care să modernizeze 
România. De aceea, investițiile trebuie să devină prioritatea zero. 60% din valoarea pachetului ”Sprijin pentru 
România” merge către investiții și sprijinirea mediului privat. Peste două treimi din măsurile prevăzute în acest 
pachet sunt active și produc deja efecte. Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență este în grafic: 
marți au fost semnate proiectele pentru comunitățile locale, iar guvernul Ciucă a reușit într-o perioadă scurtă de timp 
să trimită la Bruxelles prima cerere de plată și lucrează deja la cea de-a doua, pentru ca la finalul anului să 
beneficiem de întreaga sumă, aproximativ 10 miliarde euro.  

Partidul Național Liberal va susține întotdeauna investițiile, pentru că doar ele sunt capabile să ne ofere o 
dezvoltare armonioasă și sustenabilă. Ambițiile țării noastre nu pot fi satisfăcute decât cu investiții puternice și 
inteligente, care să modernizeze România și să o ducă în rândul țărilor pe care astăzi le privim cu admirație și drept 
exemple de bune practici! 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Vetuța Stănescu 

*** 
Declarație politică 

Stimați colegi,  
În aceste zile mă aflu în Statele Unite ale Americii, alături de o delegație parlamentară a Camerei Deputaților, 

formată din deputații Robert Sighiartau, membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Mircea Fechet, 
vicepreședinte al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, Pavel Popescu, președintele Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională, Gabriela Horga, vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, și 
membru al Comisiilor pentru muncă și protecție socială, respectiv, pentru afaceri europene, Oana-Silvia Țoiu, 
președintele Comisiei pentru tineret și sport, Csoma Botond, secretar al Comisiei comune permanente a Camerei 
Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI, Alfred Simonis, membru 
al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, președintele 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

Când vorbești despre țara ta, trebuie să o faci sincer, cu argumente și determinare.  
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România are nevoie să crească prezența politică și de reprezentare în capitala celei mai importante democrații 
din lume. 

O spun fără lipsă de modestie: delegația Parlamentului care în aceste zile reprezintă România în întâlniri 
bilaterale cu congresmeni, companii, reprezentanți ai Pentagonului, ai Departamentului de Stat sau think-tank-uri de 
top din SUA, este cea mai consistentă vizită făcută vreodată la acest nivel în istoria relațiilor dintre cele două țări. 

Ne-am întâlnit până acum cu 7 reprezentanți ai Congresului american, 3 dintre cele mai prestigioase institute 
de cercetare americane care lucrează pentru elaborarea strategiilor de politică externă pentru SUA, 2 companii de 
top în domeniul consultanței și lobby-ului, actualul ambasador al României în SUA și în fost ambasador al SUA în 
România și reprezentanți de la vârful Pentagonului. 

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre România și Statele Unite iar România este 
dedicată și angajată în consolidarea relațiilor cu SUA în toate domeniile de activitate și cooperare. 

România, ca membră NATO, în contextul războiului din Ucraina, se bucură pe deplin de umbrela alianței 
nord-atlantice, implicit de sprijinul Statelor Unite ale Americii, în consolidarea nivelului de siguranță și securitate pe 
flancul estic. 

România consideră că SUA ar putea susține și implementa o strategie dedicată pentru Marea Neagră, având în 
vedere contextul din regiune. 

Aliații NATO de pe flancul estic și în special din regiunea Mării Negre se confruntă cu provocări 
semnificative de securitate din cauza războiului pornit de Putin iar țările din această regiune formează prima linie de 
apărare pentru comunitatea euro-atlantică și prima linie de sprijin pentru partenerii noștri: Ucraina, Republica 
Moldova și Georgia. 

Mai mult, ne-am întâlnit cu o importantă comunitate de români din SUA. 
Am avut o mare bucurie să pot participa la ediția de anul acesta a Romania Festival, spectacol organizat la 

New York în fiecare an, începând cu anul 2000. A fost un bun prilej să întâlnim artiști talentați care au pus în scenă 
un spectacol deosebit de port și tradiție românească. 

Este cel mai mare și mai cunoscut festival de acest gen organizat în Statele Unite ale Americii, cu scopul de a 
oferi cetățenilor lumii oportunitatea de a experimenta cultura românească prin tradițiile, muzica, arta și diverse alte 
reprezentări originale românești. De-a lungul anilor un număr impresionant de artiști și producători români au 
reprezentat România pe una dintre cele mai importante străzi din New York – Broadway. 

De peste 20 de ani, sute de mii de cetățeni au avut ocazia să cunoască România pentru prima dată sau să-și 
amintească de tradițiile țării noastre, mai ales că spectatorii se pot bucura și de produse tradiționale românești. 

 

Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
 

Autostradă până la Siret, nu doar până la Pașcani! 
Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Salut decizia prim-ministrului Nicolae Ciucă prin care a impus în mod corect Companiei Naționale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere ca de la București la Siret să fie construită autostradă, de la un capăt la 
celălalt. Este o decizie pentru care liberalii suceveni, în frunte cu Gheorghe Flutur, s-au luptat ani de zile, 
argumentele noastre fiind legate de necesitatea asigurării unei infrastructuri moderne și rapide de transport până la 
granița cu vecinii ucraineni și nu doar până la Pașcani. Mai mult decât atât, vorbind despre o construcție cu totul 
nouă, care trebuie făcută bine încă de la început, iar indicatorii de trafic ne arată că este esențial să avem autostradă 
până la frontieră. 

Stimați colegi, 
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Agresiunea rusă asupra poporului ucrainean a demonstrat importanța strategică a României în această regiune, 
nu numai din punct de vedere politic și militar, dar, mai ales, din punct de vedere economic. În ultimele săptămâni, 
Suceava a devenit un adevărat nod european de legătură pentru transportul de mărfuri și de persoane care vin din 
țara invadată pe nedrept. Punctele de trecere a frontierei de stat fac cu greu față volumului uriaș al tranzitului. 
Funcționarii din vămi și polițiștii de frontieră sunt epuizați. Guvernul și Consiliul Județean fac eforturi pentru 
deschiderea unor noi puncte de frontieră pentru a scădea timpii de așteptare. Infrastructura rutieră și cea feroviară își 
arată limitele maxime, precum și necesitatea de modernizare și de extindere în cel mai scurt timp.  

Așadar, vestea că de la București și până la Siret vom avea un drum modern numai în regim de autostradă nu 
poate decât să ne bucure. Mai mult decât atât, în acest context, este o decizie care va avea implicații economice 
pozitive pentru tot județul Suceava. Să nu uităm că Ucraina și Republica Moldova au făcut pași importanți de 
apropiere către Uniunea Europeană. De asemenea, Uniunea Europeană a adoptat o serie de facilități pentru comerțul 
ucrainean, ceea ce înseamnă că volumul tranzitului de mărfuri prin frontierele românești și traficul de mărfuri prin 
țara noastră va crește și mai mult. Ori, o autostradă care să asigure transport de mare viteză către București, dar și 
către Occident reprezintă una dintre cele mai bune soluții. Avem cu toții speranța ca, până la finalizarea Planului 
Național de Redresare și Reziliență, să fie date în folosință cât mai multe tronsoane din autostrăzile Moldovei.  

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

A început distribuția cardurilor cu voucherele sociale 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Ajutoarele promise românilor vor ajunge la ei, iar măsurile prezentate de premierul PNL Nicolae Ciucă prin 

programul ”Sprijin pentru România” vor fi puse în aplicare. Cardurile pe care vor fi încărcate voucherele sociale în 
valoare de 250 de lei au început deja să fie distribuite, mai devreme decât termenul estimat inițial. De vineri a 
început distribuirea a 35.000 de carduri în Ilfov, Brăila, Buzău, Olt și Galați. Începând cu 15 iunie se distribuie alte 
300.000, dintre care 54.000 în București. De întreaga operațiune se ocupă Poșta Română, în care am totală încredere 
că se va achita de această sarcină complet și la termen, fiind deținătoarea unei capacități logistice de a ajunge până și 
în cele mai îndepărtate locuri ale țării. Încărcarea voucherelor pe carduri se va face după ce se încheie procesul de 
distribuire, începând cu data de 20 iunie 2022. Aproximativ 3 milioane de persoane - pensionari, persoane cu 
dizabilități, familii cu venituri mici și persoane fără adăpost - vor beneficia de aceste vouchere o dată la două luni, 
bani pe care îi vor putea folosi pentru cumpărarea de produse alimentare. Valoarea totală a ajutoarelor se ridică la 
3,1 miliarde lei și vor fi acordate în patru tranşe, până la finalul anului. Reamintesc că în urmă cu două săptămâni, 
Guvernul României a 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. Acest al doilea ajutor, după cel acordat în ianuarie pensionarilor cu venituri 
lunare de până la 1.600 de lei, va avea aproximativ 3,3 milioane de beneficiari. Partidul Național Liberal va lua 
întotdeauna măsuri în interesul cetățenilor aflați în situații grele. Mai mult, avem obligația să ne îngrijim de seniorii 
noștri, care și-au petrecut o viață întreagă muncind pentru România. Față de ei avem datoria de a le garanta 
demnitatea la care au dreptul, de a le face odihna bine-meritată cât mai confortabilă cu putință, deși suntem 
conștienți că multe lucruri mai trebuie îndreptate în privința aceasta. PNL se va îngriji mereu de nevoile românilor și 
va lucra pentru atenuarea dificultăților pe care aceștia le vor întâmpina. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Bogdan Iulian Huțucă 
*** 
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Măsuri pentru securitatea alimentară 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Această criză prin care trecem ne-a confirmat faptul că trebuie să accelerăm tranziția sistemelor alimentare 

către sustenabilitate și reziliență. 
Comisia Europeană are în vedere o serie de acțiuni menite să consolideze securitatea alimentară mondială și 

sprijinirea fermierilor și a consumatorilor din Uniunea Europeană, având în vedere creșterea prețurilor la alimente, 
energiei sau îngrășămintelor. 

Războiul din Ucraina a creat o multitudine de probleme, inclusiv în ceea ce privește securitatea alimentară 
mondială. 

Comisia ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că Uniunea Europeană, ca producător agroalimentar de 
top și exportator de alimente, contribuie la securitatea alimentară mondială, în special în Ucraina, dar și în Africa de 
Nord și Orientul Mijlociu, care depind foarte mult de importurile de cereale, precum și în Asia. 

În cadrul programului de cooperare internațională pentru perioada 2021-2027, UE dorește dezvoltarea 
sustenabilității sistemelor alimentare, împreună cu aproximativ 70 de țări partenere. Mai mult, cu ocazia Summitului 
privind nutriția pentru creștere de la Tokio din decembrie 2021, Uniunea Europeană s-a angajat să abordeze în 
continuare problema malnutriției, cu o alocare substanțială în valoare de 4,3 miliarde EUR. 

De asemenea, UE continuă să pledeze ferm pentru evitarea restricțiilor și a interdicțiilor la export privind 
produsele alimentare și pentru buna funcționare a pieței unice. 

Pentru a veni în sprijinul sectorului agricol, Comisia Europeană a adoptat o serie de măsuri. 
Aceste măsuri vizează un sprijin de 500  de milioane de EURO pentru producătorii care sunt cei mai afectați 

de războiul din Ucraina, mai multe avansuri din plățile directe, sprijin suplimentar pentru piața cărnii de porc, 
sectorul pescăresc și producătorii de îngrășăminte, precum și o mai mare flexibilitate temporară privind importul 
hranei pentru animale, ce va contribui la atenuarea presiunii asupra pieței. 

Comisia invită statele membre să utilizeze toate instrumentele disponibile în planurile lor strategice privind 
Politica Agricolă Comună pentru perioada 2023-2027 în vederea creșterii rezilienței. 

Sporirea sustenabilității și a rezilienței, prin reducerea dependenței agriculturii europene de energie, de 
importuri cu consum ridicat de energie și de importuri de hrană pentru animale reprezintă, mai mult ca oricând, o 
necesitate. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
Guvernarea liberală aduce investiții istorice pentru Dunăre! 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
După foarte mulți ani în care importanța strategică a fluviului Dunărea a fost relativ neglijată, prim-ministrul 

României Nicolae Ciucă declanșează cel mai curajos plan din ultimele decenii pentru revigorarea transportului pe 
cea mai importantă cale navigabilă din Europa. În trecut s-au tot găsit scuze pentru inacțiune, fie în legătură cu 
opoziția părții bulgare la investițiile propuse de parte română, fie în legătură cu fondurile insuficiente pentru 
modernizarea malurilor și asigurarea unei navigații optime pe Dunăre.  

O singură întâlnire organizată între premierul României și cel bulgar a deblocat situația investițiilor pe 
Dunăre, iar faptele deja încep să vorbească. Astfel, începând cu data de 20 iunie Agenția Executivă pentru Studierea 
și Întreținerea Fluviului Dunărea va începe dragarea fluviului cu fonduri proprii, iar în decurs de o săptămână va 
anunța o licitație publică pentru activități de dragare.  

Așadar, transportatorii de mărfuri nu vor mai avea grija că navele lor ar putea să eșueze din cauza 
acumulărilor pe albia fluviului sau că debitul Dunării în timpul verii va bloca navigația. De asemenea, investițiile 
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vor genera un impuls suplimentar pentru dezvoltarea turismului românesc pe Dunăre, de care, de pildă, industria 
ospitalității din județul meu are atâta nevoie. Mai mult decât atât, în condițiile în care cerealele ucrainene tranzitează 
prin România, atât pe uscat, cât și prin porturile românești, aceste investiții vor aduce beneficii și mediului 
economic privat, dar și bugetului de stat al țării noastre.  

Stimați colegi, 
Acordul româno-bulgar vizează și construirea de noi poduri peste Dunăre, cel puțin cinci, care vor asigura, 

suplimentar, un transport rutier și feroviar mult mai facil între sudul și centrul Europei. Așadar, anul 2022 va intra în 
istoria investițiilor europene ca fiind anul în care Dunărea devine un factor de antrenare economică nu numai pentru 
România și Bulgaria, ci pentru toată Uniunea Europeană. Am încredere că investițiile care se vor realiza își vor arăta 
beneficiile economice și sociale pentru românii din județele riverane fluviului Dunărea în cel mai scurt timp, poate 
chiar de anul acesta. 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Dumitru Rujan 

*** 
Să găsim o cale legală pentru a urgenta aprobarea proiectelor UAT-urilor 

 

Domnule președinte, 
Stimați colegi,  
Am traversat o perioadă cu mari tensiuni politice imediat după alegerile din 2020. Schimbări și lupte de tot 

felul au înfrânat pentru o perioadă buna guvernare a țării, în conformitate cu opțiunile românilor, exprimate 
democratic în alegeri. 

Acest an a adus însă și necesara stabilitate pe scena politică, pe care toți alegătorii și-o doresc. Acum, dacă tot 
avem această stabilitate, este obligatoriu să o valorificăm în interesul tuturor românilor. Știm cu toții ce eforturi se 
fac în Coaliție și în Guvern pentru contracararea efectelor scumpirilor și ale recesiunii mondiale, care lovește și 
România. 

Românii vor însă să trăiască mai bine și acasă la ei, în localitățile lor. Iar asta ține în foarte mare măsură de 
primarii pe care și i-au ales. Cei mai mulți sunt oameni vrednici, gospodari, care vor să ducă înainte orașele și 
comunele lor, în special prin lucrări de infrastructură. 

Vreau să aduc în atenție un aspect, pe care mi l-au sesizat primarii din circumscripția electorală Bacău. Ei mi-
au semnalat că proiectele stau exagerat de mult prin Ministerul Dezvoltării și prin Compania Națională de Investiții. 
Unii au proiecte depuse în acest mandat, dar sunt și alții care au depus și în mandatul precedent. Aprobarea unui 
proiect poate dura între 2 și 4 ani.  

Le solicit tuturor factorilor responsabili ca, împreună cu noi, parlamentarii, indiferent de partid, să îi sprijinim 
pe toți primarii din țară care au proiecte depuse. Adică aș dori să găsim o cale legală pentru a urgenta aprobarea 
proiectelor UAT-urilor. 

Eu sunt convinsă că analizarea și aprobarea în regim de urgență a unor astfel de proiecte, alături de măsurile 
Coaliției și Guvernului, sunt un factor important pentru a combate efectele crizei economice care se anunță, prin 
injectarea de bani în economia românească. 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Obiectivele istorice sunt vitale pentru coeziunea țării noastre 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Obiectivele istorice, fie că sunt monumente comemorative sau clădiri emblematice care au găzduit instituții 

sau personalități de seamă, reprezintă fibra unei națiuni. Prin ridicarea, îngrijirea și promovarea acestor obiective, 
statul creează coeziune, apartenență la o istorie comună și loialitate față de un drapel. Așadar, vorbim despre 
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elemente vitale pentru buna-funcționare a unei țări; chiar dacă poate nu le găsim la prima vedere o utilitate practică, 
aceste obiective istorice au un rol mult mai important în realitate. Ele fac ca oamenii, cetățeni ai unui stat, deși 
marea majoritate nu se cunosc între ei, să fie „înrudiți”, prin strămoșii comuni și evenimentele istorice fericite sau 
mai puțin fericite ale națiunii din care fac parte. Istoria reprezintă, așa cum spunea Mihail Kogălniceanu despre 
„Unire”, cheia de boltă fără care s-ar prăbuşi tot edificiul naţional. Obiectivele istorice sunt stâlpii de rezistență ai 
acestui edificiu.  

Partidul Național Liberal, formațiune politică care a pus hotărâtor umărul, din secolul al XIX-lea, la edficarea 
statului pe care îl avem astăzi, are o datorie de care se va achita întotdeauna, aceea de a menține istoria țării noastre 
vie, pentru ca fiecare generație să cunoască munca înaintașilor săi, să vadă ceea ce s-a făcut bine și ceea ce putea fi 
făcut mai bine, și astfel să își croiască propriul drum, având reperele experienței trecutului. M-am bucurat să aflu că 
Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă va reabilita și moderniza obiective istorice de importanță 
națională.  

Demersurile pentru obţinerea cofinanţării de 216 milioane euro, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, au fost iniţiate de fostul ministru PNL al Culturii, Bogdan Gheorghiu. Investiţia totală, care se ridică la 270 
milioane euro, cu 54 milioane euro contribuție de la bugetul de stat, va permite restaurarea completă a șase 
monumente istorice emblematice pentru România, precum și reabilitarea și construirea unor spații adecvate pentru 
desfășurarea și diversificarea activităților culturale. Vorbim despre restaurarea următoarelor obiective: Muzeul 
Naţional de Istorie a României din Bucureşti; Teatrul Naţional şi Opera Română - Cluj-Napoca; Vila „Florica” de la 
Ștefănești - județul Argeș, dată în folosința Muzeului Național „Brătianu” în anul 2020; Conacul „Vârnav Liteanu” 
de la Liteni - județul Suceava; Vila „Ion I.C. Brătianu” din București, sediu al Serviciului Colecții Speciale al 
Bibliotecii Naționale a României; Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, Timișoara; 
Reabilitarea clădirii Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova; Construirea unei noi săli de concerte destinată 
Operei Naționale Române Iași.  

Vom continua această muncă de a ține în viață obiectivele istorice și culturale, esențiale pentru perpetuarea 
conștiinței noastre naționale. Suntem români și suntem europeni, iar prin reabilitarea și modernizarea obiectivelor 
istorice vom fi mereu conștienți de locul nostru în rândul celorlalte țări din marea familie europeană. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin Claudiu Roman 

*** 
Fără învățământ de calitate, vom progresa prea lent ca societate! 

 

În fiecare an când se votează Bugetul de Stat apar discuții în contradictoriu privind sumele care sunt dirijate 
către principalele domenii de activitate. Însă, de cele mai multe ori, lipsesc dezbaterile așezate și argumentele solide.  

De ce statul alocă atât de mulți bani pentru investiții? Pentru că România are nevoie de infrastructură și de 
proiecte mari care să asigure creștere economică și implicit dezvoltare. De ce sănătatea sau apărarea au nevoie de 
sume suplimentare? Pentru că am văzut cu toții cât de importante sunt spitalele în plină pandemie de Covid. După 
cum vedem chiar în aceste săptămâni că un stat puternic are nevoie de o armată puternică și de echipamente militare 
de ultimă generație. 

Sigur că resursele financiare trebuie alocate echilibrat, dar consider că suntem obligați să dăm Educației 
atenția de care acest domeniu are nevoie. Fără un învățământ de calitate, România va progresa lent, iar decalajele 
față de Vestul Europei vor fi recuperate tot mai greu.  

Nu cred că avem nevoie la nesfârșit de mese rotunde și nici de reuniuni sau simpozioane în care să ne 
încurajăm unii pe alții că învățământul reprezintă o prioritate. Știm deja asta, avem acum nevoie de un calendar ferm 
privind creșterea alocărilor bugetare pentru Educație de la an la an. Cum și când vom ajunge la 6 la sută din PIB 
pentru acest sector vital pentru România?  

Am rezolvat într-o bună măsură problema salarizării în sectorul medical. Vedem cu toții că hemoragia din 
sistem a fost oprită. Încă există plecări la muncă în străinătate, dar sunt mult mai puține ca în urmă cu ceva timp. 
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A venit momentul ca și dascălul să aibă un statut onest în societate. Fără profesori respectați și motivați 
decalajele între școlile de elită și cele mai slab cotate se vor adânci, la fel cum diferențele dintre școlile din orașele 
mari și cele din rural vor rămâne la un nivel inacceptabil. Relația elev-profesor trebuie să cunoască schimbări în 
permanență. Nu mai suntem în anii în care copiii veneau cu teamă la școală. Sala de curs trebuie transformată într-
un loc prietenos, în care orice tânăr să poată acumula constant cunoștințele noi de care are nevoie pentru viață.  

Nici o schimbare nu se va vedea peste noapte în sectorul educației. Poate că și din acest motiv politicienii s-au 
ferit în diverse momente-cheie să ia deciziile tranșante, considerând, într-un mod adesea egoist, că nu vor finaliza 
reformele în timpul mandatului lor. 

Că primele rezultate ale investițiilor din Educației vor apărea în trei, cinci sau zece ani are mai puțină 
relevanță. Ceea ce știm sigur e că aceste rezultate vor apărea, iar întreaga societate va avea de câștigat. 

 

Deputat 
George Șișcu 

*** 
Declarație politică 

 

La sfârșitul săptămânii va avea loc ședința comună a Parlamentelor Moldovei și României, ședință la care voi 
participa cu multă mândrie!  

România a dovedit de multe ori că este alături de Republica Moldova și că o sprijină în toate demersurile. 
Astfel, guvernele PNL au sprijinit Republica Moldova prin numeroase acțiuni, donații sau ajutor acordat în timpul 
pandemiei și nu numai. Au fost realizate donații de vaccinuri, echipamente medicale și medicamente. A devenit 
funcțional gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău și au fost acordate burse de studiu.  

La finalul ședinței de guvern comune din februarie s-au semnat mai multe acorduri privind asistența financiară 
nerambursabilă de 100 milioane de euro, construirea și consolidarea unor poduri rutiere de frontieră și reducerea 
tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming. România a sprijinit și continuă să sprijine agenda europeană a 
Republicii Moldova. 

În 2020, în plină criză pandemică, România a acordat asistenţă oficială pentru dezvoltarea în beneficiul 
Republicii Moldova, în valoare record de 46,8 milioane de euro, mai ales în domeniul educaţiei, pentru burse de 
studiu.  

În total, România a donat  Republicii Moldova peste 500.000 doze de vaccin anti-COVID-19, dar și 
echipamente medicale, medicamente și dispozitive medicale. De asemenea, în 2021 și 2020, Guvernul României, 
prin decizia ministrului afacerilor externe, a acordat o sumă de 550.000 de euro pentru susținerea societății civile și 
a mass-media independente din Republica Moldova. 

Tot urmare a eforturilor guvernelor PNL, gazoductul Iași – Ungheni – Chișinău a fost finalizat la finalul lunii 
iulie 2020, România. În octombrie 2021, gazoductul a devenit deplin funcțional, iar primele volume de gaz au fost 
transferate ca sprijin acordat Republicii Moldova in contextul crizei gazului din această țară. 

În discuția de azi, de la baza Mihail Kogălniceanu, Președintele Iohannis și președintele Macron vor discuta și 
despre sprijinirea în continuare a Republicii Moldova, prin continuarea eforturilor de asistenţă prin Platforma de 
Sprijin pentru Republica Moldova, creată la iniţiativa României, Franţei şi Germaniei în luna aprilie, precum și 
sprijinul pentru aderarea Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova la UE. 

În încheiere, vă transmit că aștept cu nerăbdare ședința comună a Parlamentelor Moldovei și României, ca o 
nouă dovadă a faptului că România este alături de Republica Moldova și că o sprijină în toate demersurile. 

 

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
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Infrastructura rutieră din Oltenia trebuie să devină prioritate națională 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Astăzi vreau să mă adresez tuturor colegilor, miniștrilor, indiferent de partidul din care fac parte. Dragi colegi, 

sunt oltean și reprezint, poate, cel mai frumos județ din Oltenia, județul Mehedinți. Noi în Mehedinți avem istorie, 
avem Dunărea, avem Clisura Dunării cu frumusețea ei răpitoare, însă nu avem ceva esențial, infrastructură rutieră. 
Dacă vrei sa ajungi de la București la Drobeta-Turnu Severin, trebuie să te înarmezi cu răbdare. De 30 de ani, în 
Oltenia, până acum o lună, nu s-a făcut absolut nimic din acest punct de vedere. Am reușit, după multe eforturi, să 
inaugurăm 18 km de Drum Express și urmează încă alți 20 de km, care vor fi dați în folosință, sper, luna aceasta.  

Este un început, dar nu este suficient. 
Este de datoria noastră, a politicienilor, indiferent de partid sau de zona pe care o reprezentăm să ne implicăm. 

În ultimele luni, am cerut de nenumărate ori informații despre Drumul Express Calafat-Lugoj, aflat doar la stadiul 
de hârtii și aprobări de studii de fezabilitate. Nu este suficient. Cred că ar trebui simplificate, pe cât posibil, 
birocrația și procedurile. Nu se mai poate să așteptăm cu anii să avem un proiect pe hârtie și apoi alți câțiva ani ca 
să-l implementăm. Oamenii nu mai au răbdare. 

De fiecare dată când merg în județ, când mă întâlnesc cu severinenii, îmi spun același lucru: ne-am săturat de 
promisiuni, vrem drumuri. Și au dreptate. Românii știu că o dezvoltare economică sănătoasă începe cu o 
infrastructură puternică. Infrastructura rutieră aduce investitori, investitorii aduc capital, capitalul înseamnă 
bunăstare. Oltenia, și în special Mehedinți, are un potențial de dezvoltare deosebit, atât turistic cât și industrial. 

Dragi colegi, 
Avem șansa istorică de a lăsa ceva în urma noastră. Am început să o facem, însă trebuie mai mult. Este de 

datoria noastră să nu-i dezamăgim pe oameni. Pentru că da, ei avut încredere în noi și ne-au acordat votul. Acum 
ocupăm o poziție în Parlamentul României, avem o responsabilitate față de fiecare cetățean, avem unelte la 
îndemână prin care le putem face viața mai bună. Din ziua în care am depus jurământul și până în ultima zi de 
mandat, nu voi înceta să mă gândesc la nevoile oamenilor, la ceea ce pot face pentru a le veni în sprijin și, în cele 
din urmă, să aibă o viață mai bună. Cu toții vorbim despre nevoia României de a se dezvolta. Stimați colegi, acest 
lucru se va putea face doar dacă fiecare dintre noi vine cu o inițiativă, cu un proiect, cu o idee. Voi continua să 
militez pentru nevoile Olteniei, pentru infrastructura atât de necesară zonei!  

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Dumitru Mărculescu 
*** 

România asigură fluiditatea transporturilor dinspre Ucraina și Republica Moldova 
 

Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a șocat o lume întreagă. Imaginile masacrelor și a 

dezastrelor înfăptuite de armata lui Vladimir Putin au ajuns în fiecare casă, iar reverberațiile conflictului se vor mai 
simți mult timp după ce acesta se va fi încheiat. În aceste momente, Ucraina are nevoie de ajutorul nostru, iar 
România este determinată să i-l ofere. De o importanță crucială în susținerea efortului de război este capacitatea 
Ucrainei de a-și menține, cu limitele inerente, o economie vie, mai ales prin exporturi. În această chestiune, 
România și-a asumat rolul de a oferi asistență statului ucrainean cu privire la înlesnirea exporturilor de mărfuri 
ucrainene prin diferite puncte de ieșire din țară, în special Portul Constanța. Acest fapt a determinat, însă, dificultăți 
întâmpinate la frontieră. Deoarece multe transporturi ajung în România via Republica Moldova, Guvernul a luat 
măsuri de urgență pentru a rezolva problema vămilor aglomerate de mărfurile care vin de peste Prut.  

În concret, fluxurile de mărfuri au fost organizate în funcție de încărcătură. Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a 
dispus tuturor autorităților din punctele de trecere a frontierei un program de lucru permanent, 24 de ore pe zi, șapte 
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zile din șapte. Din dispoziția premierului României, la Isaccea, astăzi, Ministerul Apărării Naționale va trimite un 
bac suplimentar pentru a asigura fluența transportului în această zonă, ceea ce va dubla capacitatea existentă la acest 
moment pentru a transborda autoturisme, camioane, oameni. În privința frontierei de nord, la granița cu Ucraina vor 
fi deschise două noi puncte de frontieră, la Vicovu de Sus și Racovăț, iar acest lucru va contribui la reducerea 
presiunii asupra Vămii Siret. Prin aceste măsuri adoptate de Guvern se va asigura fluiditatea transporturilor dinspre 
Ucraina, lucru care va ajuta statul vecin să reziste în lupta sa contra barbariei rusești. În acest moment, poporul 
ucrainean luptă pentru suveranitatea și independența sa, însă luptă și pentru noi, restul europenilor. Datoria noastră 
este să le oferim tot ajutorul de care dispunem și să transmitem un mesaj Moscovei: Ucraina nu este singură, alături 
de ea se află toată lumea civilizată și liberă, iar România se află și ea în tranșeele pentru salvgardarea democrației! 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Marian Crușoveanu 
*** 

Salariul minim în Uniunea Europeană 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Uniunea Europeană are în vedere în permanență îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale cetățenilor 

statelor membre. Salariile echitabile, ce asigură un nivel de trai decent, reprezintă unul dintre principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale.   

În octombrie 2020, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind salariile minime adecvate. În 
decembrie 2021, Consiliul și-a adoptat opinia cu privire la propunere. La 7 iunie, președinția Consiliului și 
negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la proiectul de directivă 
privind salariile minime în Uniunea Europeană. 

Există diferențe între statele membre ale UE în ceea ce privește măsura în care lucrătorii sunt acoperiți de 
convențiile colective și nivelul salariilor minime. 

Directiva nu are în vedere aplicarea unei soluții universale. Se dorește stabilirea unui cadru pentru salarii 
minime, ținând cont de modelele diferite ale pieței forței de muncă și nivelurile veniturilor din statele membre. 
Salariul minim trebuie să reflecte cererea și oferta de pe piața muncii din fiecare țară în parte. 

Textul prevede reguli obligatorii pentru cele 21 de state europene unde există deja salarii minime. În aceste 
cazuri, se va impune o transparență sporită a modalității de stabilire a salariului minim și se va facilita 
creșterea acestuia. 

Sunt și state în Uniunea Europeană unde nu există salarii minime - Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia 
și Suedia. În cazul lor, această prevedere legală nu este obligatorie, nivelurile veniturilor sunt determinate prin 
negocierile colective. 

Însă statele vizate de această directivă trebuie să evalueze, cu ajutorul unui coș de bunuri și servicii la prețuri 
reale, dacă salariul minim legal existent este suficient pentru un nivel de trai decent. Se va ține seama de condițiile 
socioeconomice, de puterea de cumpărare, de nivelul productivității și de dezvoltarea pe termen lung. 

Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul național. 
Consider că  această inițiativă va promova caracterul adecvat al salariilor minime și astfel de vor asigura 

condiții decente de muncă pentru angajații din cadrul Uniunii Europene. 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Maria Stoian 

*** 
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Salariul minim european, o decizie înțeleaptă la nivelul Consiliului și al Parlamentului European! 
 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor, 
Diferențele salariale dintre statele membre ale Uniunii Europene au determinat, în ultimii ani, fluxuri 

importante de migrație a forței de muncă din statele mai puțin dezvoltate către statele cu economii puternice. Este 
firesc ca fiecare angajat să-și dorească să obțină un venit mai mare pentru munca sa, însă, în spațiul comunitar 
migrația a generat dezechilibre majore, în defavoarea statelor cu economii mai puțin avansate. Dacă economiile 
Italiei sau Spaniei au înregistrat creșteri economice și de peste 2% din PIB ca efect al muncii prestate de angajații 
români, în țară, angajatorii români dau din colț în colț pentru că nu mai au forță de muncă bine calificată. Șoferi 
profesioniști nu găsești pentru că lucrează în Germania, constructori nu ai de unde lua pentru că aceștia construiesc 
infrastructura din Franța, medicii români îi găsești Marea Britanie, profesorii sau specialiștii români în tehnologia 
informației îi găsești peste tot în marile capitale europene.  

Stimați colegi, 
Stabilirea unui nivel al salariului minim la nivelul Uniunii Europene are multiple beneficii economice și 

sociale. În primul rând, măsura urmărește să îmbunătățească condițiile de muncă și de viață ale cetățenilor europeni 
din toate statele membre, nu doar din unele. Apoi, un alt efect al acestei măsuri îl va reprezenta o înclinație mai 
redusă către părăsirea țării natale, în condițiile în care angajatul este plătit relativ bine și în țara sa. Nu în cele din 
urmă, un beneficiul economic major al acestei măsuri îl reprezintă impulsionarea antreprenorilor din tot spațiul 
Uniunii de a se capitaliza urgent și de a crește productivitatea muncii în producția de bunuri și servicii. Știm cu toții 
că un business bine capitalizat își plătește întotdeauna angajații bine, iar ideea că salariul minim ar putea să fie o 
povară pentru angajator dispare cu totul. Așadar, salut această decizie înțeleaptă a celor două instituții comunitare. 
Mai mult decât atât, eventualele majorări ale salariului minim brut pe care urmează să le opereze statele membre 
sunt foarte bine venite pe fondul scumpirilor accelerate la care trebuie să facă față toți cetățenii europeni. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Valentin-Ilie Făgărășian 
*** 

Consolidarea Flancului Estic: metodă de descurajare a Federaţiei Ruse 
Dragi colegi,  
Intențiile lui Vladimir Putin au fost clare încă de la început și se axează asupra prevenirii scenariului de 

extindere atât a NATO, cât și a UE în Europa de Est, fostă componentă a Uniunii Sovietice. Pentru acest obiectiv, 
conducătorul rus a sacrificat viețile a mii de oameni, provocând o criză energetică, economică și umanitară fără 
precedent, care reverberează în toate colțurile lumii. Această criză multidimensională s-a declanșat pe fondul unui 
context deja instabil, provocat de pandemia de COVID-19, care a provocat daune încă ireparabile.  

Un motiv și mai mare de îngrijorare pentru comunitatea euro-atlantică este, însă, anunțul făcut de Kremlin, 
care indică ambiția lui Putin de a-și îndeplini misiunile militare cu toate că armata ucraineană, cu ajutor extensiv din 
partea statelor vecine și a SUA, a reușit să inducă pierderi considerabile armatei ruse, pierderi care l-au surprins pe 
liderul rus. În ciuda acestui fapt, rezistența din Ucraina nu este de neclintit, iar agresiunea constantă nu face decât să 
o slăbească și mai mult și să conducă la pierderea mai multor vieți omenești. În aceste circumstanțe, Republica 
Moldova, Georgia și inclusiv Ucraina au aplicat pentru calitatea de membru al UE, iar Suedia și Finlanda pentru cea 
de membru NATO. Astfel de acțiuni au și un substrat simbolic pe lângă cel pragmatic, și anume transmiterea unui 
mesaj de unitate și susținere reciprocă în fața unui inamic comun. Ne străduim să prevenim un alt impact economic 
major, o perturbare a comerțului internațional deja profund afectat. De aceea, orice inițiativă în acest sens reprezintă 
o contribuție la strategia comunității internaționale.  

La sfârșitul lunii trecute a avut loc aniversarea a 10 ani de funcționare a Trilateralei pe teme de securitate a 
miniștrilor afacerilor externe din România, Polonia și Turcia, ce s-a desfășurat la Istanbul. Delegația României, 
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condusă de Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, s-a bucurat de prezența omologilor săi polonez, Zbigniew 
Rau, și turc, Mevlüt Çavuşoğlu, gazdă a reuniunii. Trilaterala a fost înființată tocmai din cauza comportamentului 
Federaţiei Ruse în Europa și a riscului de materializare a tendințelor sale imperialiste ce pot fi combătute doar prin 
existența relațiilor politice și economice strânse dintre statele democratice. Scopul principal de a asigura securitate 
regională de la Marea Baltică la Marea Neagră nu a fost alterat în vreun fel, ci doar consolidat în cadrul ultimei 
reuniuni care a avut loc.  

 În 2012 s-a desfășurat prima reuniune a trilateralei România-Polonia-Turcia, inițiată  în marja Summitului 
NATO de la Chicago. România a propus o dezvoltare suplimentară a parteneriatelor bilaterale pe care le are cu 
Polonia și Turcia într-un format care să permită cooperarea și schimbul de expertiză, precum și implementarea de 
proiecte avantajoase în cele trei state de pe Flancul Estic. Și în cadrul reuniunii de anul acesta a fost evidențiată 
importanţa colaborării aprofundate a celor trei state pe teme de interes comun, preponderent în domeniul securităţii. 
Subiectul principal al discuțiilor a fost, în mod firesc, agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, dar și care vor 
fi temele de interes prioritar de pe agenda NATO și deciziile care urmează să fie luate în cadrul Summitului NATO 
de la Madrid, precum negocierea Noului Concept Strategic. Dialogul trilateral are un rol aparte în acest context, 
întrucât potențează integrarea pe Flancul Estic al Alianței, dar asigură și adaptarea relațiilor comerciale la noul 
mediu instabil generat de Federaţiei Ruse și de sancțiunile impuse de către Executivul European.  

 Existența și buna funcționare a unui astfel de format confirmă încă o dată dedicarea noastră pentru 
menținerea bunăstării statelor vulnerabile în fața comportamentului Federației Ruse. Izolarea economică și politică a 
regimului de la Kremlin este singura modalitate de a opri războiul care încă ne cutremură pe toți și consecințele 
devastatoare asupra sistemului internațional de securitate.  

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Internetul de mare viteză, un serviciu universal de care vor beneficia toți românii 
 
Legea privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix, recent 

promulgată de preşedintele României, Klaus Iohannis, constituie un nou pas spre dezvoltarea generală a țării și 
progresul comunităților locale. 

Cea mai importantă prevedere a legii este asigurarea accesului persoanelor fizice, în măsura în care este 
rezonabil, la cel puţin un serviciu funcţional de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix.  

De asemenea, noul act normativ stipulează că, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modalitatea de finanţare, au obligaţia de a avea conectare la o reţea 
publică de comunicaţii electronice, capabile să furnizeze servicii de internet, la viteze de transfer a datelor şi alte 
condiţii de calitate adaptate nevoilor specifice, toate clădirile pe care le deţin în proprietate ori le au în administrare 
şi care au ca destinaţie principală furnizarea de servicii publice, dacă aceste clădiri se află în aria de disponibilitate a 
cel puţin unei reţele capabile să furnizeze serviciile de internet necesare. 

Propunerea legislativă aparține deputaților PNL, însă a fost semnată de alți 150 de parlamentari din toate 
partidele politice reprezentate în Legislativ, creându-se astfel o largă majoritate pentru susținere, fiind votată cu 278 
de voturi pentru şi doar trei împotrivă.  

Consider că România avea nevoie de această lege, deoarece ea va avea un impact major în ceea ce înseamnă 
toate capitolele legate de dezvoltare, cu precădere a zonelor care, până acum, au avut acces dificil la serviciile de 
internet sau nu au beneficiat de acesta. 

De altfel, unul dintre obiectivele Guvernului Nicolae Ciucă are în vedere reducerea decalajelor existente în 
prezent între mediul urban și cel rural, iar aplicarea acestei legi se înscrie în dezideratul de bunăstare scontat. 
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Internetul la punct fix este una dintre componentele strategiei de digitalizare a României și va contribui la scoaterea 
din izolare a multor comunităţi.  

Clasificarea internetului ca serviciu universal va determina o creștere importantă atât a vitezei acestuia, cât și 
a accesibilității pentru români, indiferent în ce zone ale țării locuiesc. 

    
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 

 
 Întrebări 

 
 

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

Aplicații la granturi și microgranturi pentru sectorul agro-alimentar 
 

Stimate domnule ministru, 
Calendarul oficial al programelor a confirmat un număr total de 43.114 aplicanți ce s-au înscris la 

microgranturile și granturile de capital de lucru de la măsurile 1 și 2 ale schemei de ajutoare de stat pentru fermieri 
și antreprenori din sectorul agroalimentar. Sesiunile s-au finalizat săptămâna trecută, iar rezultatele au fost afișate pe 
2 iunie.  

La măsura 1 – microgranturi de câte 5.000 de euro pentru SRL, PFA, întreprinderi individuale și familiale s-
au înscris  32.153 aplicanți pe portalul de granturi IMM Recover într-o perioadă de 4 zile, profitând și de ultimul 
moment în care aplicațiile au fost deschise. Succesul programului este indicat și de faptul că bugetul disponibil de 
50 milioane euro a fost consumat încă din prima zi, chiar în primele 15 minute, când s-au înregistrat deja primii 
10.000 de aplicanți, cetățenii continuând să aplice și ulterior.  

Situația a fost similară în ceea ce privește Măsura 2 - granturi de capital de lucru de câte 5.000-120.000 euro 
pentru IMM-uri din sectorul agroalimentar. În total, s-au înscris 10.961 aplicanți într-o perioadă de 5 zile pe portalul 
de granturi IMM Recover, iar calculele făcute de Termene.ro și SMIS.ro indică că bugetul disponibil a fost 
consumat încă din primele 5 minute ale sesiunii de înscrieri.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Credeți că este necesară o suplimentare a granturilor IMM de 5.000-120.000 de euro?  
2. De unde s-ar putea genera fonduri pentru solicitanții care nu au reușit să beneficieze de microgranturile de 

5000 de euro?  
Solicit răspuns în scris.     Deputat  
Cu deosebită stimă,     Mugur Cozmanciuc 

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

 

Combaterea risipei alimentare 
Stimate domnule ministru, 
Pe fondul crizei alimentare, care a fost generată din cauza scumpirilor la alimente, provocată ca efect al 

invadării Ucrainei de către Federaţia Rusă și a perturbării comerțului internațional, țările europene au fost nevoite să 
găsească soluții pentru a diminua fenomenul risipei alimentare. În prezent, conform unui raport publicat de World 
Wildlife Fund, mai mult de jumătate din producția anuală de alimente este risipită. Astfel, săptămâna trecută, Spania 
a inițiat un proiect de lege care prevede sancțiuni financiare împotriva restaurantelor şi supermarketurilor care 
aruncă alimente.  
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Autoritățile intenționează să amendeze cu până la 60.000 de euro risipa alimentară. Întrucât securitatea 
alimentară este pusă în pericol în special în zonele subdezvoltate ale lumii, proiectul prevede că atât 
supermarketurile cât și restaurantele vor trebui să găsească modalități de distribuire a alimentelor către ONG-uri și 
bănci de alimente, înainte de termenul de expirare. Mai mult decât atât, restaurantele vor trebui să ofere mâncarea 
neterminată la pachet și supermarketurile să dea fructele nevândute pentru gemuri sau sucuri. În cazul în care 
alimentele în surplus nu mai sunt bune pentru consum, o soluție este transformarea lor în compost sau utilizare ca 
hrană pentru animale, informează AFP.  

Proiectul de lege vine pentru a contribui la obiectivele stabilite de ONU și Uniunea Europeană, care s-au 
angajat să reducă risipa alimentară la jumătate până în 2030. Cei care nu vor respecta noua legislație riscă amenzi 
între 2.000 şi 60.000 de euro.  

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Există posibilitatea inițierii unui asemenea proiect și în România în perioada următoare?  
2. Ar putea fi înființată o instituție specializată pentru controlul supermarketurilor și a restaurantelor în ceea ce 

privește risipa alimentară, în cazul în care un astfel de proiect ar intra în vigoare în țara noastră?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale 

 
Avion de tip Beechcraft în spațiul aerian al României 

Stimate domnule ministru,  
Săptămâna trecută a fost interceptată o aeronavă tip Beechcraft, cu doi pasageri la bord, ce a tranzitat, la 

joasă înălțime, spațiul aerian al Ungariei, României, Serbiei și Bulgariei. Fără un plan de zbor aprobat și fără a 
avea pornite mijloacele electronice de identificare de tip transponder, avionul ar fi decolat din Ungaria, urmând a 
fi interceptat în spațiul aerian al Ungariei de două aeronave militare ale Forțelor aeriene ungare. În momentul în 
care a ajuns în spațiul aerian românesc, aeronava a fost escortată de patru aeronave F-16, două americane și apoi 
două românești, dislocate de la Baza aeriană Fetești, conform informațiilor apărute în spațiul public.  

În România, aeronava a zburat pe traiectul Oradea – Caransebeș – Drobeta Turnu Severin, la o altitudine 
joasă, iar pilotul nu ar fi răspuns interogărilor radio și nici semnalelor vizuale transmise de aeronavele militare 
interceptoare. Cu toate acestea, avionul nu a manifestat un comportament ostil sau periculos.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați că astfel de evenimente sunt legate de invazia Federaţiei Ruse în Ucraina?  
2. Ce motive a avut pilotul pentru a nu răspunde interogărilor radio sau semnalelor vizuale?  
3. Au existat până la acest moment situații similare, dar în care aeronava să aibă un comportament ostil 

și/sau amenințător pentru securitatea națională?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării  
 

O nouă platformă de e-learing 
Stimate domnule ministru,  
Un nou proiect pilot având valoarea totală de 890.500 de euro vizează crearea unei platforme de e-learning. 

Prin intermediul acesteia, antreprenorii din Uniunea Europeană, inclusiv din România, vor putea avea acces la 
informații și cursuri specializate în domeniu. Printre beneficiile înregistrate se numără caracterul multilingv integrat 
de sprijin și centralizarea oportunităților existente la nivel european, susține inițiatorul proiectului.  

Scopul principal al proiectului se referă la sprijinirea IMM-urilor pentru a se adapta la contextul actual. Vor 
putea fi accesate multiple servicii în cadrul platformei, precum exemple de bune practici din Europa, training-uri și 
module interactive disponibile gratuit pentru antreprenori și modalități de accesare a fondurilor europene. Platforma 
va conține, de asemenea, componente de formare și consultanță și va permite schimburi de expertiză și networking. 
Cursurile disponibile și workshop-urile vor funcționa după șablonul modulelor, vizând  dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale, educația financiară, componenta de sustenabilitate în antreprenoriat, precum și îmbunătățirea 
competențelor digitale. Beneficiarii proiectului nu sunt numai antreprenorii aflați la început de drum, dar și cei cu 
experiență.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Considerați că un astfel de proiect ar contribui la atingerea obiectivului de digitalizare a României?  
2. Dacă platforma va funcționa în țara noastră, va cere Ministerul o evaluare a riscurilor și vulnerabilităților 

înainte ca aceasta să devină accesibilă cetățenilor? 
Solicit răspuns în scris.      Deputat 
Cu deosebită stimă,      Mugur Cozmanciuc 

*** 
 
Adresată domnului Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

 

Primele proiecte finanțate prin PNRR 
Stimate domnule ministru,  
În cursul săptămânii trecute au fost semnate primele șapte contracte finanțate prin PNRR după ce, în perioada 

1 aprilie - 30 mai 2022, au fost depuse peste 1.437 de cereri de finanțare. Fondul total în valoare de peste 2 miliarde 
de euro a fost accesat integral și chiar depășit. 

Cele șapte primării care vor beneficia de finanțare au semnat contracte de peste 92 milioane lei, iar fondurile 
vor fi alocate pentru reabilitarea unor sedii sau unități de învățământ. Pe lângă obiectivele de modernizare ale 
unităților de învățământ și primării se numără și creşterea eficienţei energetice și eficientizarea termică a unor 
sedii administrative, acțiune posibilă prin componenta C5. Astfel, țara noastră va beneficia de fonduri și pentru 
asigurarea siguranței seismice și la incendiu a aproximativ 4.400 blocuri de locuințe și clădiri publice. Va fi 
asigurată o supracontractare cu 30% a acestor fonduri pentru a favoriza accesarea integrală de către România a 
finanțării europene.  

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră:  
1. Vor beneficia de finanțare în viitor și alte sedii sau unități? 
2. Considerați că ar putea fi generate fonduri suplimentare prin alte componente pentru a crea oportunitatea de 

accesare a fondurilor europene și pentru proiectele care nu au reușit să se încadreze la acest moment?  
Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 
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Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Educație digitală 
Stimate domnule ministru,  
Într-un interviu cu Ioana Regenbogen, vicepreședinte al Comisiei Juridice din cadrul Asociației Române a 

Băncilor, a reieșit faptul că țara noastră este, în special, vulnerabilă în fața atacurilor cibernetice, din cauza lipsei 
de educație digitală. Interviul a fost acordat în cadrul campaniei „ARB Talks”, unde a fost abordat subiectul 
luptei împotriva atacurilor cibernetice din zona de banking digital. Cu toate că România ocupă ultimul loc în UE, 
potrivit Indicelui economiei și societății digitale (DESI), a fost înregistrat un ritm alert pentru dezvoltarea 
bankingului digital și sunt preconizate investiții esențiale prin intermediul mecanismului de redresare și reziliență.  

Pe lângă educația digitală, a fost subliniată nevoia de sisteme de date deschise puse la dispoziție de către 
administrația publică, care ar permite accesul băncilor la datele legate de clienți, în mod special pentru 
îndeplinirea obligațiilor legale.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Pentru a susține eforturile de combatere a atacurilor cibernetice în țara noastră, credeți că este necesară 

introducerea unor cursuri de educație digitală în școli? 
2. Ar putea fi aceste cursuri parte a orelor de informatică deja existente?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată: Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației  
 

Scade numărul elevilor înscriși la Bacalaureat 
Stimate domnule ministru,  
Conform ultimelor date publicate de Edupedu.ro, peste 40.000 de elevi de clasa a XII-a din, generația curentă, 

au decis să nu se înscrie la examenul de Bacalaureat 2022. Dacă în 2008 erau 225.000 de elevi înscriși la 
bacalaureat, anul acesta este vorba doar despre 126.000. Cifrele sunt cu atât mai îngrijorătoare, cu cât, până în anul 
2012, au fost în medie peste 200.000 de elevi înscriși la bacalaureat, iar anul acesta s-a înregistrat cel mai mic număr 
din istoria României de după căderea regimului comunist.  

Această realitate vine pe fondul crizei sanitare care a avut loc, dar se datorează și schimbărilor demografice 
care par să fie mai accentuate decât în anii precedenți. 

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Credeți că sunt și alte motive pentru care tinerii aleg să nu susțină Bacalaureatul?  
2. Considerați că anul viitor va fi un procent mai mare sau mai mic de tineri care vor alege să dea examenul de 

Bacalaureat, având în vedere actuala criză economică, energetică și chiar de securitate? 
3. Cum credeți că s-ar putea remedia această situație pentru promoțiile viitoare?  

Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,       Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

Adresată domnului Adrian Câciu, ministrul Finanțelor  
 

Ultimele schimbări fiscale 
Stimate domnule ministru,  
În coaliția de guvernare sunt discutate noi măsuri fiscale ce ar urma să fie aplicate, începând cu anul 2023, 

printre care se numără: creșterea TVA pentru băuturile cu un conținut ridicat de zahăr, inclusiv cele 
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carbogazoase, de la 9% la 19%, reducerea etapizată a plafonului pentru microîntreprinderi, ajungând de la 1 milion 
de euro până la 100.000 de euro, creșterea accizelor la țigarete, taxa de solidaritate de 1% pe cifra de afaceri, dar și o 
potențială eliminare a impozitului specific plătit în industria HoReCa.  

Introdus în 2017, impozitul specific este calculat cu ajutorul unor formule exacte și depinde de factori precum 
capacitatea hotelurilor sau suprafața restaurantelor. Firmele ar urma să treacă la un impozit standard, dacă măsura va 
fi aprobată. Din cauza impactului pe care l-a avut pandemia de COVID-19, companiile din industria HoReCa au fost 
scutite de plata impozitului specific în perioada restricțiilor impuse de pandemie.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Credeți că ar fi o măsură mai bună introducerea unei taxări progresive în funcție de profitul companiei 

respective pentru a nu afecta micile afaceri din industria HoReCa? 
2. Ar putea fi luați în considerare și alți factori pentru calcularea unui alt impozit specific, precum capacitatea 

de reziliență a unei companii?  
3. Ar putea fi menținută măsura scutirii plății impozitelor pentru industria HoReCa până la sfârșitul crizei 

economice?  
Solicit răspuns în scris.       Deputat  
Cu deosebită stimă,      Mugur Cozmanciuc 

*** 
Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  

 

Cod roșu de inundații în mai multe județe 
Stimate domnule ministru,  
În intervalul 29.05-30.05 a fost emis un cod roșu de inundații pe anumite râuri din județele Vâlcea, Sibiu, Gorj 

şi Hunedoara. Au fost convocate mai multe ședințe extraordinare ale Comitetului ministerial pentru situaţii de 
urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP,  ca urmare a actualizării avertizărilor hidro-meteo care au fost 
transmise de Administrația Națională de Meteorologie RA, precum și de Institutul Național de Hidrologie și 
Gospodărire a Apelor. 

Avertizările de vreme rea au fost extinse de meteorologi pe aproape întreg teritoriul țării, cu excepția anumitor 
regiuni din vest, iar zonele cele mai afectate au fost Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul 
Transilvaniei și localități în Carpații Meridionali. S-au constatat scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, 
creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, viituri rapide pe râurile mici cu 
posibile efecte de inundaţii locale.  

Conform informațiilor apărute în spațiul public, inundațiile sunt favorizate de mai mulți factori externi, printre 
care se numără și tăierile de păduri, dar și încălzirea globală și cantitățile mari de precipitații într-un interval scurt de 
timp.  

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Având în vedere gravitatea situației care a avut loc, considerați necesară adoptarea unor sancțiuni mai aspre 

pentru cei care defrișează pădurile, în special în zonele vulnerabile la astfel de evenimente meteo?  
2. Anticipează autoritățile competente repetarea unor astfel de manifestări extreme ale vremii în perioada 

următoare?  
Solicit răspuns în scris.     Deputat 
Cu deosebită stimă,     Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Tánczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 

Taxa de poluare revine în atenția autorităților 
Stimate domnule ministru,  
Conform celui mai recent proiect de hotărâre de consiliu, taxa de poluare ar putea intra în vigoare de anul 

viitor. Sunt prevăzute mașinile diesel, cele pe benzină sau GPL, cu o normă de poluare mai veche, începând de la 
cele non-euro, până la EURO 4, în cazul vehiculelor diesel de peste 2 tone. Conducătorii unor astfel de autoturisme 
ar urma să achite zilnic 20 de lei pentru a putea circula pe străzile Capitalei. Taxa ajunge la 55 de lei pentru trei zile, 
120 de lei pentru o săptămână și 500 de lei pentru o lună. Tariful pe un an este de 5.500 de lei. Cei care refuză să 
plătească riscă amenzi între 4.000 și 5.000 de lei. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect al Municipalității care 
urmează a fi pus în dezbatere publică.  

Sumele colectate vor fi folosite în scopuri multiple, pe lângă obiectivul de reducere al poluării, precum: 
achiziționarea de mijloace de transport în comun, amenajarea unor piste de biciclete,sau amenajarea stațiilor de 
încărcare pentru mașinile electrice. Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 

1. Ar putea funcționa acest proiect și la nivel național cu măsurile indicate mai sus? 
2. Considerați benefică aplicarea acestor măsuri măcar în orașele mari din țară, unde gradul de poluare este cel 

mai ridicat?  
Solicit răspuns în scris.       Deputat  
Cu deosebită stimă,     Mugur Cozmanciuc 

*** 
 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 

 

Majorarea valorii tichetelor de masă 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, măsura de ajutor ce viza majorarea valorii tichetelor de 

masă ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 iunie, fapt care, însă, nu s-a întâmplat. Era vorba de o creștere a 
valorii unui tichet de masă de la 20,17 lei la 30 de lei, care ar urma să se materializeze abia din iulie. Astfel, 
valoarea totală a tichetelor de masă acordate, lunar, pentru 22 de zile lucrătoare, unui angajat ar urma să fie de 660 
de lei, față de suma de 443,74 care e valabilă în prezent. 

În luna aprilie a fost anunțată crearea unui program social și economic destinat compensării scumpirilor din 
ultima perioadă, pentru  a-i ajuta pe românii vulnerabili din punct de vedere financiar să traverseze această criză 
economică. Acesta nu a intrat însă în vigoare la data stabilită.  

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Preconizați că va exista o altă întârziere? Va afecta această întârziere implementarea celorlalte pachete de 

măsuri sociale? 
2. Vor respecta măsurile din pachetele doi și trei calendarul stabilit? 

Solicit răspuns în scris.       Deputat  
Cu deosebită stimă,    Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Majorarea salariilor în mediul privat fără taxe 
Stimate domnule ministru,  
Conform informațiilor apărute în spațiul public, angajatorii din mediul privat vor putea să majoreze 

salariile fără a fi nevoiți să plătească taxe, ca măsură a programului „Sprijin pentru România”. Este vorba de o 
majorare, cu 200 de lei, care ar rămâne la latitudinea angajatorilor acolo unde consideră ei necesar.  

Raționamentul din spatele acestei măsuri se referă la actuala criză economică și la o piața concurențială 
mai dură decât în anii precedenți. Astfel, mediul privat este nevoit să recurgă la noi metode care să fie adaptate 
la evoluția prețurilor pentru a-i preveni pe angajați să nu caute loc de muncă în altă parte. Cu toate acestea, 
măsura nu ar fi permanentă.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Această măsură va fi permisă până la creșterea salariului minim pe economie sau și ulterior, de exemplu, 

până la sfârșitul crizei economice? 
2. Va fi mărită suma cu care se vor putea majora salariile în mediul privat?  

Solicit răspuns în scris.  
Cu deosebită stimă,        Deputat  

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 
Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 

 

Masă sănătoasă în școli 
Stimate domnule ministru,  
Programul „Masă sănătoasă în şcoli 2022-2027” a fost oficial extins în cursul săptămânii trecute, după cum a 

anunțat Ministerul Educației. Va fi vorba de o treime din elevii din România, aproximativ 900.000, cu risc de 
abandon școlar. Pentru un astfel de proiect există multiple surse de finanţare care depăşesc suma de un miliard de 
euro, cu mențiunea că pentru învăţământul primar există deja finanţare prin PNRR. 

Eforturile au fost făcute pentru a atinge obiectivul de reducere a abandonului școlar la un minimum. În 
special, în mediile defavorizate posibilitatea unei mese calde în școli îi poate determina pe părinți să își trimită 
copiii la școală. În contextul unei noi legi a învățământului, este absolut necesară asigurarea cadrului pentru o 
masă sănătoasă în școli. Mai mult decât atât, va fi înființat la nivelul Guvernului un grup de lucru interministerial, 
condus de ministrul Educaţiei, dar care va cuprinde specialiști din Ministerul Sănătăţii, cel al Agriculturii, al 
Finanţelor, şi cel al Investiţiilor şi Proiectelor Europene.  

Față de cele prezentate, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ca și contribuție a Ministerului Sănătății, vor fi desemnați nutriționiști care să calculeze exact nutrienții 

pe care le au alimentele incluse în program, pentru a asigura elevilor un proces de creștere sănătos și echilibrat?  
2. Credeți că ar trebui distribuite și medicamente de bază elevilor ce provin din medii defavorizate tot 

printr-un program de ajutor?  
Solicit răspuns în scris.      Deputat  
Cu deosebită stimă,     Mugur Cozmanciuc 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Situaţia copiilor abandonaţi în spitale 
Stimate domnule ministru, 
Una dintre problemele cu care se confruntă încă societatea românească este cea a copiilor abandonați în 

spitale.  
Abandonul copiilor este metoda favorită a părinţilor cu probleme financiare sau cu o situaţie socio-culturală 

precară. Statul român este dator însă să instituţionalizeze aceşti orfani fără vină şi să găsească apoi soluţii pentru 
integrarea lor într-o altă familie, şi, mai târziu, în societate. 

Vă întreb respectuos: 
1. Ce prevede legislaţia românească în cazul copiilor abandonaţi pe holurile unităţilor medico-sanitare? 
2. Care este numărul copiilor abandonaţi în spitalele din România în ultimii ani, şi punctual, în cele din judeţul 

Cluj? 
3. Ce strategii are Ministerul Sănătăţii pentru a preveni asemenea acte iresponsabile? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarității Sociale 

 

Efectele târgurilor educaţionale asupra încadrării în muncă a tinerilor 
Stimate domnule ministru,           
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale organizează periodic, prin Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, o serie de târguri educaţionale, în scopul sprijinirii persoanelor care doresc să se integreze în piaţa 
muncii. Cele mai importante astfel de târguri sunt destinate tinerei generaţii, respectiv elevilor şi studenţilor, care, 
prin intermediul unor proiecte finanţate din fonduri europene, pot face mai uşor tranziţia de la şcoală la viaţă, 
respectiv de la statutul de cursant al învăţământului la cel de adult încadrat în muncă.  

Aceste târguri educaţionale organizate de AJOFM-urile din ţară au rolul de a asigura un cadru organizat de 
cunoaştere şi relaţionare între elevi, universităţile reprezentative şi potenţialii angajatori ai elevilor şi studenţilor de 
acum. Vă întreb cu respect: 

1. Care este impactul târgurilor educaţionale organizate în ultima perioadă, atât la nivel naţional, cât şi în 
judeţul Cluj? 

2. Câţi elevi şi studenţi din ţară şi  punctual din județul Cluj au fost angajaţi în muncă în urma participării la 
aceste târguri? 

3. Cum apreciaţi posibilitatea de angajare din acest moment a tinerilor din România, având în vedere 
procentul relativ ridicat al şomerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani? 

4. Care este receptivitatea agenţilor economici invitaţi la aceste târguri educaţionale, respectiv participarea lor 
efectivă şi dorinţa de a beneficia de stimulentele oferite de stat pentru angajarea tinerilor? 

Solicit răspuns scris.  
Deputat 

Cristina Burciu 
*** 
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Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale 
 

Locuri de muncă după pandemie 
Stimate domnule ministru,  
Conform Institutului Național de Statistică, la începutul anului 2022 erau disponibile 47.300 de locuri de 

muncă, în creștere cu aproape 9000 față de aceeași perioadă din 20211. De asemenea, specialiștii în Resurse Umane 
confirmă faptul că, în acest moment, există locuri de muncă atât pentru persoanele care au studii superioare, cât și 
pentru cei fără studii superioare.  

Totuși, primele târguri de joburi organizate după 2 ani de pandemie au avut un succes limitat.  
Ținând cont că România se confruntă cu un deficit major de forță de muncă, doresc să vă adresez următoarele 

întrebări: 
1. În contextul dat, care sunt cele mai potrivite soluții pentru a reduce deficitul de forță de muncă?  
2. Preconizați măsuri/recomandări pentru a realiza un echilibru între cerințele angajatorului și cele ale 

angajatului? 
3. Cum aveți în vedere să faceți mai atractive locurile de muncă care nu prezintă un interes crescut în rândul 

populației?  
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 Alexandru Rafila , ministrul Sănătății 

 
Situația creșelor conform noilor reglementări 

Stimate domnule ministru, 
Medicii și asistenții medicali angajați în creșele de stat ale Municipiului Cluj-Napoca mi-au adus în vedere 

faptul că noua metodologie de organizare și funcționare a creșelor nu prevede normarea personalului medical 
raportat la numărul de copii/tură și de asemenea, nici baremul de dotare a cabinetelor medicale din creșe. 

Pentru alte unități de învățământ preuniversitar și universitar, astfel de reglementări sunt cuprinse în Ordinul 
nr. 438/4629 din 2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ 
preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a 
colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, emis de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației.  

Având în vedere că lipsa reglementărilor privind asigurarea permanentă a serviciilor medicale de sănătate, 
îngrijire și nutriție a copiilor cu vârsta între 0 și 3 ani creează probleme de funcționare la nivelul creșelor, doresc să 
vă adresez următoarele întrebări: 

1. Aveți în vedere modificarea și actualizarea metodologiei de organizare și funcționare a creșelor? Dacă da, 
vor fi incluse nevoile semnalate de medicii și asistenții din creșe?  

2. Ce schimbări preconizați în noua metodologie, astfel încât să fie asigurată dezvoltarea optimă a copiilor de 
0-3 ani?  

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 

*** 

                                      
1 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/lmvac_trim1r22.pdf 
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Adresată domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății 
 

Creșterea valorii investiției pentru Spitalul Regional Iași în urma actualizării  
Studiului de Fezabilitate cu noile prețuri la materialele de construcție 

Stimate domnule ministru, 
Construcţia Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi este inclusă în Strategia Naţională de Sănătate a României şi 

cofinanţată prin POR 2014-2020. 
Astfel, proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 14: Construcţia 

infrastructurilor pentru spitalele regionale de urgenţă, Obiectivul 1 „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei asistenţei 
spitaliceşti de urgenţă” al Priorităţii investiţionale 14.1 „Investiţii în infrastructurile sociale şi de sănătate care 
contribuie la dezvoltarea naţională, regională şi locală, reducând inegalităţile în materie de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi recreative, precum şi trecerea de la 
serviciile instituţionale la serviciile furnizate de autorităţile locale”. 

Viitorul Spital Regional de Urgenţă va fi amplasat pe strada Moara de Vânt nr 225, la o distanţă de 9 kilometri 
de centrul oraşului, va avea 850 de paturi. 

Stimate domnule ministru, 
Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, valoarea totală a proiectului este de 

2.379.575.202 lei, din care: valoarea totală eligibilă este de 684.906.513 lei, din care valoarea total nerambursabilă 
FEDR este de 223.320.500 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat fiind de 458.296.407 lei. 

Mai mult, Senatul României a aprobat în calitate de cameră decizională contractul de finanțare pentru Spitalul 
Regional de Urgență Iași. Acesta are o valoare de 250 de milioane de euro. 

Primăria municipiului Iași are responsabilitatea finanțării și realizării căilor de acces și a rețelelor de utilități: 
apă, canalizare, gaz și energie electrică. Se estimează că la începutul anului 2023 va începe construcția efectivă. 

Vă rog, pe această cale, să îmi răspundeți la întrebarea dacă cele trei surse de finanțare pentru acest obiectiv 
(fondurile de la Uniunea Europeană, împrumutul de la Banca Europeană pentru Investiții și fondurile de la bugetul 
de stat) acoperă noua valoare a investiției în urma actualizării studiului de fezabilitate, cu noile prețuri la materiale, 
după cum a evoluat piața la nivel mondial. 

Totodată, vă rog să îmi transmiteți costurile pe care autoritățile locale și le-au asumat pentru finanțarea 
realizării căilor de acces și a rețelelor de utilități și când estimați că va începe construcția efectivă a Spitalului 
Regional de Urgență Iași. 

Cu stimă,       Deputat 
Alexandru Muraru 

*** 
Adresată domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

 
Numărul elevilor înscriși la examenul de bacalaureat 

Stimate domnule ministru, 
În perioada 23-27 mai a.c., potrivit calendarului oficial, elevii de clasa a XII a s-au putut înscrie la examenul 

de bacalaureat din acest an.  
Așa cum ați declarat și dumneavoastră, este îngrijorător faptul că la acest examen participă tot mai puțini 

elevi, pentru această sesiune fiind înscriși cu 30.000 de candidați mai puțin decât acum doi ani. 
În acest sens, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, care este situația unităților de învățământ din 

județul Suceava în ceea ce privește numărul de elevi absolvenți/număr de elevi înscriși la examenul de bacalaureat 
în această sesiune.  

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

*** 




