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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 
 

 
Şedinţa Camerei Deputaţilor marţi, 14 mai 2013 

 
 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi 14 mai, prin vot final, următoarele acte normative: 
 
1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru 

aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 12 /2013) – 306 voturi 
pentru. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 617/2011) - lege organică - 240 voturi 
pentru, 67 împotrivă, 4 abţineri. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă 
(PL-x 94/2013) - lege organică - 228 voturi pentru, 78 împotrivă, 5 abţineri. 

4. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (Pl-x 224/2012) - lege organică - raport de 
respingere, 281 voturi pentru, 28 împotrivă, 4 abţineri. 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea 
Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată (PL-x 77/2013) - lege ordinară – 226 voturi pentru, 
78 împotrivă, 6 abţineri. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli (PL-x 465/2012) - lege ordinară – 272 voturi pentru, 42 împotrivă, 2 abţineri. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea 
reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse 
pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea (PL-x 16/2013) - lege ordinară 
– 266 voturi pentru, 1 împotrivă, 46 abţineri. 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind 
verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia 
(PL-x 669/2011) - lege ordinară – 288 voturi pentru, 29 împotrivă, 1 abţinere. 

9. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar (PL-x 117/2013) 
– lege ordinară – 312 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abţineri. 

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 93/2013) - lege ordinară 
– 220 voturi pentru, 83 împotrivă, 7 abţineri. 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (Pl-x 848/2010) - lege ordinară – raport de respingere, 244 voturi pentru, 
40 împotrivă, 30 abţineri. 

12. Propunerea legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naţionale (Pl-x 611/2011) - lege ordinară – 
raport de respingere, 282 voturi pentru, 16 împotrivă, 14 abţineri. 

13. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale (PL-x 586/2011) - 
lege ordinară – raport de respingere, 309 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere. 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia (PL-x 339/2010) - lege ordinară – raport de respingere, 308 voturi pentru, 3 abţineri. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea patrimoniului 
cultural imaterial (PL-x 631/2011) a fost retrimis la Comisia pentru cultură, în vederea elaborării unui raport 
suplimentar. 

 
Preşedintele Camerei Deputaţilor a anunţat că domnul deputat Valerian Vreme a părăsit Grupul parlamentar 

al PD-L, la data de 8 mai, urmând să-şi desfăşoare activitatea ca deputat independent. 
 
Noul lider al Grupului parlamentar al PP-DD este domnul deputat Daniel Fenechiu, care îl înlocuieşte pe 

domnul deputat Radu Popa. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură 

legislativă la Camera Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2012 
(Situaţia cuprinde datele la 17 mai  2013) 

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                              
  
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 845  

din care: 
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 140
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 493
531

– votate  531
             din care: - înaintate la Senat        10
                            - în procedura de promulgare   16
                            - promulgate* 151 
                            - respinse definitiv 354
– la vot final 0
2) Se află în proces legislativ 331
a) pe ordinea de zi 18
b) la comisii  302
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 7

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

4

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 16
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 16
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0
4) Desesizări 1

 
 
 
               ▪ Cele 531 iniţiative legislative votate privesc: 
                         157 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                                din care: 
                             91  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                  30  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        36  proiecte de legi  
                         374 propuneri legislative 
 
                * În anul 2013 au fost promulgate 165 legi, dintre care 151  din iniţiativele legislative dezbătute şi votate 
în sesiunea actuală.      
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C. Situaţia iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a 

 Camerei Deputaţilor  
Şedinţa de marţi,  14 mai 2013 

 
 

 
 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 16 

        din care: - în dezbatere 
16

                       - la vot final 0
 

Dezbătute 
                       din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională               13  

13  

   - votate 13
         din care: - înaintate la Senat   0
                        - la promulgare   8
                        - respinse definitiv   5
   - la vot final 0
 
Retrimise la comisii 1
 
Pe ordinea de zi la sfârşitul perioadei 18

        din care: - în dezbatere 
18

                       - la vot final 0
 
 
 
     ▪ Cele 13 iniţiative legislative votate privesc: 
                 8 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                        din care: 
                        4  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
             2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   2  proiecte de legi  
                 5 propuneri legislative 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
săptămâna 13 - 17 mai  2013 

 
 

 I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:   
 

1.  Pl-x 75/2011 – Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor   
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României) 
 

2.  PL-x 616/2011 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2011 
pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului Cultural Român  
 

3.  PL-x 84/2013 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 
privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în 
domeniul executării unor creanţe datorate statului  
 

4.  PL-x 415/2012 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului              nr. 22/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora   
 

5.  PL-x 117/2012 – Lege pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea          nr. 299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de pretutindeni 
 

  

 
 

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere  S e n a t u l u i :  
 

1.  PL-x 135/2013 – Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte  pentru 
exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat 
(România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013   
 

2.  PL-x 283/2012 – Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale 
(Reexaminat ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 738/2012) 
 

 
 

III. Proiecte de legi pentru care procedura legislativă a încetat: 
 

1.  Pl-x 131/2012 – Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 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 
(Reexaminat ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 682/2012) 
 

2.  Pl-x 155/2007 – Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor 
Naţionale nr. 16/1996  
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   E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  
al  Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013 

 
 (situaţie la data de 17 mai 2013) 

 
 
 
 
În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale 

Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care  cuprinde 123 de proiecte de legi.  
Dintre acestea, 70 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la 

Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă) 
 
 
 

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 2

- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor: 30 

- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat: 7

- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul pt. exercitarea 

dreptului de contestare la Curtea Constituţională: 

3

- legi promulgate: 28 

 
                                                      TOTAL                                                                   70 
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F. Bilanţul activităţii Comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
(la data de 17 mai 2013) 

 
                              
 
 
                              

                                  I.  În perioada  13 – 16  mai  2013    
 

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 15 rapoarte, din care 4 rapoarte 

suplimentare şi 1 raport comun pentru şedinţele cu Senatul. 

 

     Comisiile permanente au depus 25 avize. 

 

Cele 15 rapoarte depuse sunt: 

 

♦ rapoarte de adoptare    
♦ rapoarte de respingere 

10     

   5 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 
 

♦ ordonanţe de urgenţă ale Guvernului           
♦ ordonanţe  ale Guvernului           
♦ proiecte de legi şi propuneri legislative:                     

       2 

       2 

       11 
 

 

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 

 

La comisii se află în prezent 289 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care                
70 pentru raport suplimentar. 

 

La comisii se află  30 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 
ordinară a anului 2013.  
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II. De la începutul actualei legislaturi 

 

     Comisiile parlamentare au întocmit  262 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2013 

♦ rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 182 

♦ rapoarte suplimentare 58 

♦ rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 22 

TOTAL     262 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR 

PARLAMENTARE DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 

 
Grupul parlamentar al PSD 

 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

15 MAI – ZIUA FAMILIEI 
 
 

 
 În 1993, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite proclama ziua de 15 mai "Ziua Internaţională a 
Familiilor", iar un an mai târziu, Guvernul României declara, la rândul său, ziua de 15 mai, "Ziua Familiei Române". 
Comunitatea internaţională acordă o importanţă deosebită acestei zile dedicate familiei şi susţine sporirea capacităţii 
statelor de a-şi îmbunătăţi cadrul legislativ şi social în vederea protejării familiei ca element-cheie al vieţii sociale. 
 Noi facem parte acum dintr-o familie europeană, iar instituţia familiei în România, deşi încă puternic 
influenţată de tradiţie, nu poate fi privită decât în context european. De aceea, acum, mai mult decât oricând, avem 
nevoie de alinierea la standarde europene a principiilor şi a măsurilor menite să sprijine această piatră de temelie a 
societăţii. Drept urmare, fac apel la toţi colegii mei să nu lase această zi să treacă neobservată şi să deruleze acţiuni 
de sensibilizare atât a cetăţenilor, cât şi a autorităţilor cu privire la problemele pe care familia le întâmpină în 
societatea românească de astăzi. 
 Protejarea familiei, una dintre valorile de bază ale social-democraţiei, înseamnă grijă pentru viitor; înseamnă 
crearea de locuri de muncă – iar aici vă reamintesc faptul că în 2013 avem cu 70.000 mai mulţi salariaţi decât anul 
trecut. De asemenea, salut politica de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de 
ani şi a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale – peste 148.000 lei din Bugetul 
Asigurărilor pentru Şomaj pentru anul în curs vor avea această destinaţie. O altă realizare importantă a guvernului 
Ponta şi care va avea un impact direct asupra bunăstării familiei o constituie creşterea salariului minim pe economie – 
mai întâi la 750 lei de la 1 februarie şi, în următoarea fază, la 800 lei. Aproape 700.000 de români vor beneficia de pe 
urma acestor măriri! 
 Nu putem vorbi despre instituţia familiei fără să ne gândim la părinţii noştri, la bunicii noştri, la toţi cei care 
au fost nedreptăţiţi de guvernul Boc! Să ne gândim la toţi pensionarii pe care PDL i-a curtat în campanie şi apoi i-a 
lăsat de izbelişte, tăindu-le fără milă pensiile! USL a reuşit, în doar un an de guvernare, să le redea demnitatea furată. 
Mai exact, până în august 2013 va fi restituită lunar contribuţia de asigurări de sănătate reţinută ilegal pensionarilor 
de către guvernul Boc. În plus, pentru prima oară în ultimii 4 ani, pensiile au fost readuse la nivel cu rata inflaţiei, iar 
valoarea punctului de pensie a crescut de la 732,8 lei la 762,1 lei.  
 Măsurile de protecţie socială implementate de Guvernul Ponta reprezintă primul pas în restabilirea 
echilibrului social. De exemplu, de la 1 iulie, venitul minim garantat va creşte cu 13%, iar alocaţia pentru susţinerea 
familiei va fi majorată, în medie, cu 30%. Ca tânăr deputat PSD, mă bucur să văd că se acordă tot mai multă atenţie 
asigurării bunăstării şi, mai ales, că se conturează o strategie pe termen lung în acest sens. Se pare că răul făcut de 
guvernarea Boc poate fi dezrădăcinat, iar în locul său pot fi sădite politici publice eficiente şi îndreptate strict către 
interesul cetăţeanului.  
 Ca şi mine, sunt sigură că mulţi dintre voi aţi cunoscut cazuri impresionante în colegiile voastre – fie la 
audienţe, fie la acţiuni, fie pur şi simplu pe stradă. Pentru nenumăraţi români, grija zilei de mâine înseamnă că nu ştiu 
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cum îşi vor drămălui banii între medicamente şi mâncare. Vestea bună este că de la 1 iulie, TVA-ul la pâine va fi 
redus la 9%, iar asta se va simţi în buzunarele tuturor. Vestea rea este că mai avem mult de muncit pentru a combate 
răul lăsat moştenire de guvernarea Boc. În plus, românii, cei care ne-au ales şi au avut încredere în noi să le facem 
viaţa mai bună, cu greu vor depăşi momentele din vara anului 2010 – pentru ei, tăierile salariale au fost şi vor rămâne 
un act de trădare.  
 De aceea, cred că este de datoria noastră acum să le reamintim cetăţenilor că suntem alături de ei în primul 
rând ca oameni. Ca tănăr social-democrat, am decis ca miercuri, pe 15 mai, de Ziua Familiei, să vizitez, alături de 
membrii TSD sector 3, Casa Max, un centru pentru bătrâni din colegiul meu. De ce? Pentru că familia îţi este aproape 
şi la bine şi la rău, iar tinerii noştri vor duce mai departe acest mesaj către următoarele generaţii. Sper ca această zi, 
Ziua Internaţională a Familiei, să vă găsească şi pe voi în colegii, alături de membrii comunităţii! Să ne amintim că 
familia nu înseamnă doar oamenii dragi care ne aşteaptă acasă, ci şi copiii din centrele de plasament – copii pentru 
care o zi în sânul unei familii este nepreţuită, înseamnă şi bătrânii din centrele de îngrijire – cărora le putem însenina 
ziua cu o vorbă bună. Toţi aceştia sunt marea noastră familie, iar familia trebuie protejată! 
 

Deputat, 
Gabriela Podaşcă 

 
*** 

 
La mulţi ani, Europa! 

 
 
Stimaţi colegi, 
Ziua de 9 mai este o dată cu triplă semnificaţie pentru poporul român: Ziua Independenţei României, sfârşitul celui 
de al II-lea război mondial şi Ziua Europei. Este ziua păcii, unităţii şi, în 1950, a constituit primul pas spre formarea 
Uniunii Europene. 9 mai coincide cu Ziua Victoriei, sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial pe frontul de Est, 
celebrată pe 8 mai în Europa de Vest. Parlamentul European a recunoscut oficial ziua de 9 mai, ca sărbătoare a 
Uniunii Europene, în octombrie 2008.   
În ani de zbuciumată istorie şi perpetuă căutare a stabilităţii şi echilibrelor de putere, pe continentul european s-a 
conturat treptat şi a supravieţuit în timp, tuturor mişcărilor orgolioase ale entităţilor naţionale, ideea de ,,Europa”.  
,,Europa nu este decât o voinţă comună a celor care trăiesc în ea, printr-o vocaţie comună. Unitatea europeană stă în 
spiritul european” spunea teoreticianul francez Bernard Voyenne. 
Data de 9 mai a fost aleasă ca Ziua a Europei de Consiliul European de la Milano, din 1985, considerându-se că 
Declaraţia  Ministrului de Externe francez, Robert Schuman, prin care propunea vechiului inamic al Franţei, 
Germania, să contribuie la realizarea ”unei solidarităţi de facto” şi la punerea ”bazelor concrete ale unei federaţii 
europene, indispensabile pentru menţinerea păcii”, a reprezentat un punct de inflexiune în istoria continentului 
european. Acest moment fundamental a însemnat sfârşitul unei istorii sângeroase pentru Europa şi trecerea într-o altă 
etapă, marcată, nu de violenţă şi distrugere, ca şi până atunci, ci de pace, unitate, cooperare şi armonizare.  
La 18 aprilie 1951, şase ţări au răspuns chemării (Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg, Italia, Olanda) şi au semnat 
Tratatul de la Paris , prin care se forma Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). Ulterior, în 1957, 
prin Tratatul de la Roma, cele şase ţări au format Comunitatea Economică Europeană, bazată pe libera circulaţie a 
persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalurilor, precursoarea Uniunii Europene de astăzi.  
Aderarea României la Uniunea Europeană a avut loc la 1 ianuarie 2007. Astăzi suntem parte a unei entităţi politice, 
sociale şi economice, compusă din 27 de state, în care se vorbesc 23 de limbi oficiale, cu o suprafaţă de aproape 4,5 
milioane km pătraţi şi o populaţie de 501 milioane locuitori.   
Stimaţi colegi, odată cu aderarea la UE, România a preluat valorile, mecanismele şi principiile acesteia, prin 
adoptarea acquis-lui comunitar. În fapt, însă, este necesară schimbarea mentalităţii şi slăbirea tensiunilor dintre noile 
reglementări formale şi cele vechi informale, aşa după cum însuşi unul dintre părinţii neoinstituţionalismului avertiza, 
explicând insuccesul măsurilor din plan economic pentru rezolvarea crizei, în unele state UE.  
Europa unită înseamnă progres, stabilitate, securitate, toleranţă, libertate, democraţie, stat de drept, protecţia 
drepturilor omului, cooperare economică, armonizare legislativă, solidaritate, unitate în diversitate. Ca stat naţional, 
membru cu drepturi depline în Uniune, trebuie să susţinem politica comunitară, să creăm premisele pentru adaptarea 
şi adoptarea ei în contextul realităţilor locale şi să beneficiem maximal de toate avantajele acestui statut! În calitate de 
membru, avem posibilitatea de a participa la procesul decizional al structurilor de conducere ale UE, de a impune şi 
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promova propriile interese şi iniţiative. Pentru toate acestea, pentru a asigura, în general, o poziţie favorabilă 
României în UE, avem nevoie de un sistem coerent şi diversificat de comunicare şi alianţe strategice cu state membre 
şi reprezentanţii acestora.  
Interesele României ţin de politica energetică, mai precis, de coridoarele energetice care leagă Rusia şi Asia Centrală 
de Europa, de valorificarea poziţiei geostrategice a României, ca punct de frontieră a Uniunii, prin politica de 
securitate, vecinătate şi parteneriatul cu ţările estice, de susţinerea agriculturii, de fondurile structurale şi de coeziune, 
de reducerea decalajului economic faţă de celelalte ţări ale Uniunii, de aplicarea politicii de concurenţă şi ridicarea 
limitărilor protecţioniste (de exemplu, în ceea ce priveşte forţa de muncă sau recunoaşterea diplomelor cetăţenilor 
români peste graniţe), de intrarea în Spaţiul Schengen, respectiv, Zona Euro, fără restricţii instituţionale sau amânarea 
intrării în această Zonă, pentru o viitoare perioadă de creştere economică stabilă.  
Aşadar, este necesar să ne articulăm, în mod clar, interesele, să ne comportăm ca stat membru cu îndatoriri, dar şi cu 
drepturi depline!  
La mulţi ani, Europei şi cetăţenilor ei! La mulţi ani, românilor-europeni! 
 

Deputat, 
Dorel Covaci 

 
*** 

 
Uniunea Europeană – unire în diversitate! 

 
 
Domnule Preşedinte, 
stimaţi colegi, 
 
Iată că azi, Uniunea Europeană este o comunitate de 27 de naţiuni şi popoare europene, reunite în jurul unor 

valori politice, economice, culturale şi sociale comune. 
La baza apariţiei Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9 mai 1950 a ministrului francez de externe 

Robert Schuman, care prezenta un plan pus la punct împreuna cu Jean Monnet, comisar al planului de modernizare a 
Franţei de după război. 

“Declaraţia Schuman” a devenit realitate la 18 aprilie 1951 prin semnarea, la Paris, de către 6 ţări (Belgia, 
Olanda, Luxemburg, RF Germania, Franta, Italia) a Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui si 
Oţelului (CECO), care a intrat în vigoare la 23 iulie 1952. 

Primele succese înregistrate de CECO au determinat miniştrii de externe ai celor 6 ţări fondatoare să continue 
procesul de integrare în domeniul economic, astfel că în anul 1956 au fost semnate Tratatul Comunităţii Europene 
a Energiei Atomice (CEEA) si Tratatul Comunităţii Economice Europene (CEE), care au intrat în vigoare la 1 
ianuarie 1958. 

În cei peste 50 de ani de existenţă au avut loc cinci valuri de aderare: 
• 1973: Danemarca, Irlanda si Marea Britanie 
• 1981: Grecia 
• 1986: Spania şi Portugalia 
• 1995: Austria, Finlanda şi Suedia 
• 2004: Republica Ceha, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, 

Ungaria;  
• Bulgaria si Romania în 2007. 
După intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993, Comunitatea Europeană a fost 

denumită Uniunea Europeana (UE). În mod concret, Comunitatea Europeană continuă sa existe ca parte esentială a 
Uniunii Europene, fiind de altfel complet integrată deoarece domeniile Politica Externă şi de Securitate Comună 
(PESC) şi Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) au înca la bază cooperarea interguvernamentală, cu toate că Tratatul de la 
Amsterdam transfera o serie de competenţe şi în aceste domenii de la nivel naţional la nivel comunitar. În acelaşi 
context, din noiembrie 1993 Consiliul CE devine Consiliul UE, fiind desemnat astfel în special în actele adoptate în 
domeniile PESC si JAI. În ceea ce priveşte Comisia CE, aceasta a devenit Comisia Europeană. 

În timp, tratatele iniţiale ale comunitatilor europene au fost revizuite prin: 
• Actul Unic European (1987) 
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• Tratatul de la Maastricht (1992) 
• Tratatul de la Amsterdam (1997) 
• Tratatul de la Nisa (2000) 
În prezent, Uniunea Europeana numară 27 membri şi sunt în desfăşurare negocieri de aderare cu Croaţia si 

Turcia. Există trei ţări candidate: Croaţia, Turcia şi fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Toate celelalte state din 
Balcanii de Vest sunt potenţiale ţări candidate: Albania, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru şi Serbia, inclusiv Kosovo, 
în baza Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate al ONU. 

Uniunea Europeană se bazează pe o Comunitate ce evoluează catre Uniunea Economică şi Monetară, 
precum şi pe cooperarea între statele membre în domeniul politicii interne şi externe. 

Uniunea Europeană are misiunea de a organiza, într-o manieră coerentă şi solidară, relaţiile între statele 
membre prin: 

• instaurarea unei cetăţenii europene (care completează cetăţenia naţională fără a o înlocui, şi care 
conferă cetăţeanului european anumite drepturi politice şi civile);  

• crearea unui spaţiu al libertăţii, securităţii si justiţiei (strâns legat de funcţionarea Pieţei Unice şi de 
liberă circulaţie a persoanelor); 

• menţinerea şi dezvoltarea acquis-ului comunitar (ansamblul textelor juridice adoptate de către 
instituţiile europene, inclusiv tratatele fondatoare). 
            Urez mulţi ani Uniunii Europene şi sunt convins că adevăratele valori umane vor găsi, în acest areal 
geografic, locul propice de ase dezvolta şi pune în valoare, în folosul nostru, al tuturor europenilor şi al lumii întregi.  
             La mulţi ani Europă Unită!   
 

Deputat, 
Sorin Stragea 

 
*** 

                         
România şi Republica Moldova (II) 

2. Invitaţie la pace şi reconciliere 
 

Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Doamnelor şi domnilor, 

 
 
9 mai reprezintă o dată cu puternice semnificaţii, nu numai pentru poporul român, dar şi pentru toate popoarele 
implicate în cea mai mare deflagraţie cunoscută de omenirea modernă. Nu acest eveniment face obiectul declaraţiei 
mele politice de azi, ci, pornind de la simbolurile sale, modul în care noi înţelegem azi să le preţuim, să le valorificăm 
şi să le înţelegem, fără a repeta greşelile unui trecut care ne-a costat pe toţi îngrozitor de mult. 
În 1812, în urma războiului ruso-turc, Basarabia era desprinsă de ţara mamă. 
Acum câteva zile, am sărbătorit 136 de ani de la momentul în care România Mică şi-a căştigat, în urma unui război 
greu şi dureros, statutul de stat independent. Începutul secolului următor avea să aducă un alt răboi în urma căruia 
ţara noastră se reîntregea prin Unirea din 1918, iar Basarabia şi cetăţenii săi reveneau la locul lor de drept. 
Tot acum câteva zile, poporul rus a celebrat victoria asupra nazismului, un prilej firesc de mândrie şi sărbătoare. 
Republica Moldova, ca ‚stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil’, dar, de ani întregi, prins între două istorii şi 
între două neamuri, a sărbătorit cum se cuvine ziua de 9 mai, fie ea ca zi a independenţei statului român, a victoriei 
împotriva nazismului sau ca zi a Uniunii Europene. 
Din păcate, au fost şi manifestări dintre cele mai neplăcute şi complet nepotrivite unui astfel de eveniment care ar 
trebui să ne înveţe unitatea, toleranţa, deschiderea, pacea, evoluţia. 
Unul dintre omologii noştri ruşi, deputatul Iosif Kobzon, a declarat într-un interviu pentru Publika TV următoarele: 
„Moldova a fost a noastră, într-un trecut nu chiar îndepărtat. Iar politicienii au pierdut-o. Cred că dacă acum s-ar 
anunţa un referendum, toate ar reveni la starea iniţială”, iar vicepremierul rus, domnul Dmitri Rogozin, a declarat şi 
el: “La Chişinău mă voi întâlni cu politicienii moldoveni şi le voi spune că nu trebuie să existe o astfel de politică, 
care să interzică să ţinem minte lucrurile sfinte. Doresc ca Moldova să se întoarcă spre 9 mai, pentru că noi toţi 
suntem în viaţă, datorită veteranilor”. 
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Totodată, diferitele viziuni şi interpretări ale celor care au participat la manifestaţiile prilejuite de ziua de 9 mai au 
condus la situaţii tensionate între rusofili şi unionişti, adepţii unirii Republicii Moldova cu România. 
Stimaţi colegi, doamnelor şi doamnelor, sunt profund întristat că astfel de declaraţii şi de situaţii mai există încă şi că 
demonstrăm din plin faptul că nu am fost capabili să învăţăm nimic din trecut. 
Cu toţii, avem sărbători pe care le cinstim. Şi Rusia le are. Şi România le are. La fel, Republica Moldova, ai cărei 
cetăţeni împart, fie că le place sau nu unora, o ORIGINE şi o ISTORIE COMUNE cu ale noastre.  
Consider că nu tebuie să ne folosim niciunul dintre noi de greutăţile geopolitice şi faptele unei epoci tulburi pentru a 
ne însuşi ceea ce nu ne aparţine şi nu ne va aparţine niciodată pe drept. 
Cetăţenii Rusiei, ai Republicii Moldova, ai României şi ai oricărui stat din această lume sunt LIBERI să-şi aleagă 
viitorul, fără ca nimeni să speculeze, să manipuleze, să distorsioneze faptele istoriei sau să le interpreteze după bunul 
plac sau interes. 
A venit vremea să reconciliem şi să vindecăm pentru totdeauna rănile pe care ni le-am pricinuit unii altora şi să 
înţelegem că toleranţa este principiul cheie al libertăţii şi demnităţii oricărei fiinţe umane de oriunde pe această 
planetă.  
Poate prea mult ne-am implicat în războaie care ne-au aparţinut sau nu şi, cu siguranţă, mult prea mult, am crezut că 
putem obţine prin luptă ceea ce puteam obţine prin reconciliere şi înţelegere a locului fiecăruia. (Bineînţeles, o teorie 
complet naivă pentru vremurile de beligeranţă de altădată, dar una complet indicată în această eră a globalizării şi a 
evoluţiei.) 
Stimaţi colegi, închei această declaraţie politică citând alineatul 3, articolul 1, titlul I al Constituţiei Republicii 
Moldova, care sintetizează ceea ce ar trebui să accepte şi să respecte mulţi dintre noi: ‚Republica Moldova este un 
stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii 
umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate’. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ovidiu C. Iane 

 
*** 

 
Reevaluarea strategiei energetice naţionale 

 
Stimaţi colegi, 
Energia a devenit un factor strategic în politica globală, o componentă vitală pentru dezvoltarea economică şi 

progresul societăţii în ansamblu, generând o serie de preocupări la nivel mondial. În prezent nu poate fi concepută o 
economie dezvoltată, cu un sector social adecvat Europei secolului XXI, fără un sector energetic eficient. Energia 
este un domeniu de însemnătate strategică pentru faptul că asigurarea acesteia la preţuri rezonabile influenţează 
competitivitatea economică, capacitatea de producţie internă şi forţa politică, în context internaţional, a unui stat.                 

O entitate de producţie foarte importantă în strategia energetică a României este Complexul Energetic 
Oltenia, cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din ţara noastră.  În ciuda faptului că asigură mai 
mult de o treime din necesarul de energie, CEO s-a confruntat în ultima perioadă cu o situaţie destul de gravă, fiind 
nevoit să funcţioneze doar la nivel de avarie. Acest lucru s-a datorat atât consumului foarte scăzut de energie cât şi a 
unor neînţelegeri apărute între conducerea CEO şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. 
Lipsa dialogului între cele două părţi şi a unor soluţii la problemele existente au condus la situaţia în care se află, în 
momentul de faţă, producătorul de energie. S-a ajuns până în punctul în care s-a luat în considerare efectuarea unor 
disponibilizări masive, iar o astfel de măsură ar fi dezastruoasă nu numai pentru cei concediaţi şi familiile acestora ci 
şi pentru întregul judeţ. Nu trebuie să uităm că Gorjul este o zonă monoindustrială, în care şi celelalte domenii de 
activitate depind în mare măsură de buna funcţionare a sectorului energetic. Din fericire, nu s-a ajuns la acest 
scenariu sumbru, aducerea la masa dialogului a celor două părţi implicate determinând găsirea unor soluţii pentru 
ieşirea din acest impas. 

O soluţie viabilă pentru asigurarea securităţii energetice atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung 
ar putea fi crearea unei companii care să înglobeze mai multe modalităţi de producere a acesteia. Producţia de energie 
din România este organizată într-un sistem rigid. Avem producători pe cărbune, avem producător nuclear şi 
producător pe hidro, însă nu avem create condiţiile unei competiţii reale pentru că niciodată nu vor intra cu şanse 
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egale în competiţie economică producătorul hidroenergetic şi cel termic în ceea ce înseamnă valorificarea în mod 
transparent pe piaţa energiei. 
 Vă mulţumesc! 

 
Deputat, 

Weber Mihai 
 

*** 
 

Partidul Social Democrat susţine dezvoltarea tuturor regiunilor ţării 
  

S-au făcut auzite, în zilele din urmă, dinspre fosta conducere a PDL, afirmaţii conform cărora Guvernul 
României ar discrimina Transilvania din punct de vedere economic, blocând investiţiile majore în judeţele din 
Ardeal, în ciuda contribuţiei acestora la PIB. 

În contextul dezbaterilor aprinse despre regionalizare, îmi permit să calific aceste afirmaţii drept iresponsabile şi 
mincinoase. Astfel de declaraţii nu doar că agită apele, încercând să instrumentalizeze o parte a cetăţenilor ţării 
împotriva celorlalţi. Ele nu fac altceva decât să ducă pe un făgaş greşit discuţia despre regionalizare, să oculteze 
adevărata ei miză, şi anume crearea unor noi mecanisme de dezvoltare în plan teritorial, mai aproape de nevoile şi 
aşteptările românilor. Apelul la un fals patriotism ardelean este o dovadă a impasului ideatic în care a ajuns fostul 
partid de guvernământ. 

Partidul Social-Democrat, ca parte componentă a majorităţii USL, susţine ferm dezvoltarea tuturor regiunilor ţării 
şi acordă o importanţă sporită valorificării atuurilor şi disponibilităţilor fiecăreia. Nu avem niciun motiv să 
discriminăm Transilvania, unde PSD şi USL au obţinut scoruri la fel de mari ca în tot restul ţării, şi nici nu o facem. 

„Marile proiecte” pe care fosta conducere a fostului partid de guvernământ pretinde că le-am blocat erau, în 
realitate, cadouri din banii publici, pe care regimul Băsescu le făcea clienţilor săi politici. Pe acestea, consecvenţi cu 
promisiunile noastre electorale, le-am blocat imediat şi nu cred că plânge nimeni (cu excepţia clienţilor PDL) pentru 
că, blocându-le, am putut reîntregi salariile, restitui pensionarilor banii care le-au fost furaţi şi ne putem gândi la 
diminuarea TVA pentru unele categorii de alimente, începând cu pâinea. De toate aceste măsuri s-au bucurat, atât 
Transilvania, cât şi Moldova, Muntenia şi Dobrogea. 

Mai mult, declar că voi susţine, orice măsură prin care nu se va mai risipi banul public pe aşa-zise autostrăzi de 
2,4 kilometri lungime, pe terenuri de fotbal în pantă şi pe telescaune în localităţi unde ninge de două ori într-un 
deceniu. Trebuie să fim conştienţi că austeritatea pentru popor pe care apromovat-o PDL a afectat grav consumul, 
ceea ce face extrem de dificilă relansarea economică. Deci, trebuie să promovăm nu măsuri de îmbogăţire a clientelei 
politice, ci legi şi ordonanţe prin care să refacem, încet-încet, puterea de cumpărare şi să relansăm consumul. 

În aceste condiţii, întreruperea investiţiilor aberante, în favoarea unei politici economice şi fiscale mai inteligente 
şi mai favorabile cetăţeanului, fie el bugetar sau investitor privat, este o prioritate. Care este şi va fi urmărită nu 
numai în Transilvania, ci în toată ţara. 
 

Deputat, 
Ionuţ Vulpescu 

 
*** 

 
Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă 

 
 

Stimaţi colegi, în fiecare an, în data de 15 mai, se aniversează Ziua Internatională de Acţiune pentru Climă. 
Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă – a luat naştere datorită schimbărilor climatice considerate una dintre 
cele mai mari provocări ale secolului nostru care ne afectează la nivel global. 

 Ca răspuns la acestea, în anul 1992 liderii mondiali şi experţii de mediu din peste 200 de ţări s-au reunit la 
Summit-ul care a  avut loc  la Rio de Janeiro adoptând Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor 
Climatice (UNFCCC), al cărei obiectiv este: “realizarea stabilizării concentraţiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă la un nivel care să prevină perturbarea antropică periculoasă a sistemului climatic. 
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Acest nivel va trebui realizat într-un interval de timp suficient, care să permită ecosistemelor să se adapteze în mod 
natural la schimbările climatice, astfel încât producţia alimentară să nu fie ameninţată, iar dezvoltarea economică să 
se poată desfăşura într-o manieră durabilă.”  

România a ratificat Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice prin Legea nr. 
24/1994 manifestâdu-şi în mod clar preocuparea faţă de schimbările climatice la nivel mondial şi voinţa politică de a 
îndeplini angajamentele ce derivă din această convenţie. 

Convenţia privind Schimbările Climatice la nivelul ONU defineşte „schimbările de climat care sunt atribuite 
direct sau indirect unei activităţi omeneşti care alterează compoziţia atmosferei la nivel global şi care se adaugă 
variabilităţii naturale a climatului observat în cursul unor perioade comparabile”. 

Gazele cu efect de seră, metanul eliberat prin topirea permafrostului, activitatea soarelui, poluarea vulcanică 
precum şi diminuarea stratului de ozon (cu rol în protejarea contra radiaţiilor UV), contribuie la încălzirea globală, 
respectiv la accentuarea schimbărilor climatice Ca efect al activitatilor umane, nivelul tuturor gazelor cu efect de sera 
este in crestere si dezvolta acest fenomen. 
 

Efectele schimbărilor climatice sunt: apele mărilor şi ale oceanelor s-au încălzit, în special în Oceanul Arctic, 
gheţarii se topesc în ritm alarmant, apariţia ploilor acide, intensificarea dezastrelor naturale, furtunilor tropicale, a 
cicloanelor, inundaţiile şi seceta extremă, furtunile de nisip , iernile grele sau călduroase şi verile foarte călduroase 
sau destul de reci, trecerea bruscă de la cald la rece, care se accentuează de la un an la altul. 
Aceste schimbări climatice din ultimii ani au un impact semnificativ atât asupra  ecosistemelor naturale, 
biodiversitatii, resurselor naturale, cat si asupra sănătăţii umane. 

Cresterea nivelului oceanului cu 18 pana la 58 cm pana la sfarsitul secolului, a temperaturilor medii, care vor 
creste cu pana la 5,8 grade Celsius până în 2100 reprezinta doar cateva dintre efectele incalzirii globale care au dus la 
moartea milioanelor de peşti, crabi, broaşte ţestoase  la foamete în diverse părţi ale globului, precum şi declanşarea 
numeroaselor proteste datorită scumpirii preţului la alimente. 

România a resimţit direct efectele încălzirii globale:secetă, valuri de căldură, tornade, precipităţii abundente 
în intervale scurte de timp, inundaţii rapide, furtuni şi anotimpuri altfel decât ne-am obişnuit. 

Dragi colegi, Uniunea Europeană a propus câteva metode de combatere a schimbărilor climatice cum ar  fi: 
economisirea  energiei prin izolarea caselor, înlocuirea aparaturii electrice care consumă mult cu alta mai puţin 
consumatoare; reciclare, prin colectarea selectivă a deşeurile, refolosirea a ceea ce se poate refolosi, reducerea 
cantitatăţii de deşeurilor; în locul autoturismului personal folosirea mijloacelor de transport în comun. 

Noi toti trebuie sa devenim mai reponsabili şi să ne implicăm în dezvoltarea tehnologiilor şi produselor 
nepoluante.  

Stimaţi colegi, datorită intensificării anomaliilor climatice şi a dezastrelor naturale într-un ritm alarmant 
suntem datori să facem ceva pentru viaţă şi viitorul nostru şi al copiilor noştri, pentru că unul din principalele 
attribute, dacă nu chiar cel mai important al inteligenţei umane este capacitatea de adaptare. 
 

Deputat, 
Ion Călin 

 
*** 
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 Întrebări 
 
 

Adresată domnului Gheorghe Duţu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 
 
                      Domnule   preşedinte, 
 
         În ultimii ani, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a  concesionat, prin acorduri petroliere 
clasice, mai multe perimetre în România, în  scopul de a efectua operaţiuni de explorare-exploatare. 
          Având în vedere importanţa deosebită a acestor acorduri şi consecinţele  economice, sociale şi de mediu, aş 
dori să-mi răspundeţi, domnule preşedinte, la următoarele întrebări: 
         
1.  Cum au fost stabilite aceste perimetre de explorare-exploatare şi cum s-a făcut atribuirea contractelor de 
concesiune (licitaţie publică, încredinţare directă, etc.)? 
2.  Care sunt firmele care au încheiat  contracte de explorare-exploatare, pentru ce perimetre şi pentru ce tip de 
resurse? 
3.  Cum a fost stabilită redevenţa şi care este cuantumul ce va reveni statului român? 
              În aşteptarea răspunsului dumneavoastră, vă asigur, domnule  preşedinte, de întregul meu respect. 
 

Deputat, 
Dumitru Chiriţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii     
Adresată domnului Doru Bădescu, preşdintele Casei Naţionale  de Asigurări de Sănătate  
                                                              

Situaţia privind sumele minime contractate de spitalele din judeţul Hunedoara cu Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate 

 
 
Domnule Ministru 
Domnule Preşedinte, 
 

Începând cu data de 01.05.2013 spitalele din judeţul Hunedoara au încheiat contracte cu Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate Hunedoara. 
 Aceste contracte nu asigură la spitalele din judeţ   cheltuielile cu salariile personalului medical  şi cheltuielile 
cu bunuri şi servicii,în speţă medicamente,utilităţi ,întreţinere. 
 Un exemplu în acest sens este Spitalul Municipal Lupeni care de la preluarea de către administraţia publică 
locală din anul 2010 şi până în prezent nu a înregistrat nici o datorie, dar în condiţiile date funcţionarea în continuare 
şi asigurarea unui act medical de calitate este pusă sub semnul întrebării. 
 Astfel, comparativ  lunile ianuarie-aprilie 2012 - ianuarie-aprilie 2013, veniturile pentru serviciile spitaliceşti 
au scăzut cu 176.000 lei, cheltuielile cu salariile au crescut cu 479.743 lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii au 
crescut cu 54.000 lei.  
 În acest moment suma minimă contractată de către S. M. Lupeni cu CJAS Hunedoara este de aproximativ 
810.000 lei lunar, dar cheltuielile cu salariile sunt de aproximativ 670.000 lei lunar şi cheltuielile cu bunurile şi 
serviciile sunt de aproximativ de 280.000 lei lunar.  
 De menţionat că majorarea cheltuielilor cu salariile se datorează măsurilor luate cu  reîntregirea salariilor în 
anul 2012, fără ca  aceste cheltuieli suplimentare să fie compensate cu majorarea corespunzătoare a contractului cu 
CJAS Hunedoara. 
 Cele mai afectate spitale de contractul cu CJAS Hunedoara sunt spitalele din Vulcan, Haţeg,Orăştie şi Brad. 
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 Administraţia locală din Vulcan şi Comitetul Director al Spitalului Municipal Vulcan au făcut în ultima 
perioadă eforturi deosebite pentru a se încadra într-un raport venituri-cheltuieli echitabil şi pentru a asigura 
funcţionarea în bune condiţii a spitalului. 
 Din discuţiile purtate cu conducerile spitalelor din judeţ s-a desprins concluzia că, orice măsuri de 
raţionalizare a cheltuielilor în raport cu veniturile realizate pentru remedierea situaţiei economico-financiare a acestor 
unităţi, va afecta veniturile salariale ale personalului medical cu efect asupra calităţii actului medical. 
 Printr-un proiect de ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547 din 31 mai 2011 privind stabilirea sumelor 
minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru 
pacienţi acuţi se  propune aplicarea unui plafon superior care poate fi mai mare cu maxim 25% faţă de suma 
contractată în cursul anului precedent pentru unităţile spitaliceşti care încheie contracte cu casele de asigurări de 
sănătate pentru anul 2013. 
 Această propunere ar ajuta foarte mult spitalele cu probleme financiare nu numai din judeţul Hunedoara ci 
din întreaga ţară. 
 Deşi în proiectul de ORDIN este prevăzut a intra în vigoare începând cu luna aprilie 2013 acest ORDIN 
comun nu a fost aprobat până în prezent . 
 Date fiind aceste considerente , vă rog să-mi comunicaţi un răspuns cu privire la data aprobării cât mai 
urgente  a acestui proiect de ORDIN întrucât situaţia financiară a spitalelor este dramatică. 
Solicit răspuns în scris şi oral.          
 

Deputat, 
Cornel Cristian Resmeriţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice                                                               
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
                                                                

Măsuri pentru reducerea TVA  la alimentele de bază 
 
 
  Stimaţi  domni  miniştri, 

  Majoritatea statelor europene practică o Taxă pe Valoarea Adaugată (TVA) diferenţiată pentru produsele 
alimentare, spre exemplu: Germania 7%, Cehia 5,7%, Marea Britanie 0%, Polonia 5%, Bulgaria  9%, Slovenia  8,5%. 
Unul dintre principalele obiective, asumate în programul de guvernare al USL a fost reducerea TVA pentru 
alimentele de bază, la 9%. 

  Reducerea TVA pentru alimentele de bază are drept finalitate fiscalizarea economiei subterane care în 
anumite sectoare este estimată la 80%, creşterea consumului, dar şi o eventuală scădere a preţurilor, estimată de 
patronate, la 15%.  
  Decizia Guvernului Ponta, de a micşora TVA la pâine, până la 9%, din iunie 2013, ca prim pas pentru 
introducerea acestor măsuri fiscale pentru toate produsele alimentare, este salutară şi binevenită pentru populaţia 
României. Consider că primii beneficiari ai acestei decizii guvernamentale sunt cei cu venituri scăzute, precum miile 
de locuitori ai Colegiului Zorleni care m-au mandatat să îi reprezint în Parlamentul României, consumatori sau 
implicaţi direct în sectorul agricol. 
  Având în vedere importanţa rezultatului scăderii TVA la pâine, pentru continuarea implementării programului 
de reducere a TVA la alimente, ştiut fiind faptul că este un program fiscal pilot în urma căruia, după un simplu calcul 
matematic, impactul bugetar este de 250 milioane de lei, vă rog, domnilor miniştri, asigurându-vă de întreaga mea 
consideraţie, să-mi comunicaţi, care sunt măsurile, pe care le veţi implementa, pentru o mai bună fiscalizare a 
sectorului panificaţiei, astfel încât, impactul bugetar să fie pozitiv. 
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Ana Birchall 
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*** 
 
Adresată doamnei Maria Grapini, ministrul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi 
Turismului,   
                       

Măsuri de promovare a satului românesc 
 

Stimată doamnă ministru, 
 Satul românesc a reprezentat dintotdeauna o sursă importantă a cunoaşterii tradiţiilor şi moştenirilor culturale 
ale ţării noastre. Într-o lume aflată într-o permanentă schimbare, comunităţile rurale din România reuşesc şi astăzi să-
şi păstreze autenticitatea care le-a consacrat la nivel european, dar şi internaţional.  
 Colegiul nr. 5 Vaslui pe care îl reprezint cu onoare în Parlamentul României are în componenţa sa 20 de 
comune, alcătuite la rândul lor din 108 sate, în care tradiţiile şi datinile poporului românesc au fost puse mereu la loc 
de cinste. Locuitorii acestor comunităţi au transmis din generaţie în generaţie un puternic respect faţă de portul 
popular, care reprezintă fără nici o urmă de îndoială un element extrem de important al identităţii noastre naţionale.  
 Cultivarea sentimentului de respect nu a permis ca tânăra generaţie să se înstrăineze de moştenirile culturale 
ale ţării noastre motiv pentru care, în aceste comunităţi, tradiţiile şi obiceiurile străvechi au rămas nealterate.  
 Deşi în această zonă au avut loc în ultimii ani de zile, puternice schimbări socio-economice care au adus 
modificări mai puţin favorabile, pentru locuitorii Colegiului nr. 5 Vaslui, promovarea tradiţiilor neamului românesc a 
constituit în continuare o prioritate.  
 Consider că trebuie să tratăm cu responsabilitate protejarea şi conservarea moştenirilor noastre culturale 
printr-o implementare cât mai rapidă a unui set de măsuri bine definite care să asigure durabilitatea practicilor 
turistice la nivel naţional, şi implicit, la nivelul judeţului Vaslui, judeţ care deşi dispune de un potenţial turistic major, 
acesta nu este nici pe departe pe deplin exploatat.  

Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, vă rog doamnă ministru să-mi comunicaţi care este strategia, 
precum şi programele prin care ministerul pe care dumneavoastră îl coordonaţi îşi propune să contribuie la 
promovarea satului românesc.  
Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Ana Birchall 

 
*** 

                                
 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Programe şcolare pentru vizitare oraşelor istorice sau zonelor naturale 
 

Domnule Ministru, 
 Am observat cu neplăcere cum mulţi tineri ignoră istoria României dar şi importanţa zonelor naturale pentru 
dezvoltarea armonioasă a comunităţii. Astfel nu înţeleg de ce aceste zone trebuie protejate şi ce eforturi presupune 
acest lucru. În acest sens sunt interesat să dezvolt o iniţiativă legislativă privind promovarea de programe şcolare 
pentru vizitarea oraşelor istorice sau zonelor naturale susţinând turismul local şi autohton în zona pe care o reprezint 
în Parlamentul României, judeţul Alba cu Munţii Apuseni şi Municipiul Alba Iulia. 
 În acest, prin intermediul mecanismului parlamentar al întrebării vă adresez următoarele rugăminţi: 

- În ce măsură se pot dezvolta programe şcolare care să includă vizite la principalele locaţii cu importanţă istorică 
pentru România? 

- În ce măsură se pot dezvolta programe şcolare care să includă vizite la locaţii şi arii naturale, inclusiv din Munţii 
Apuseni? 

- Care este cadrul legal de referinţă pentru dezvoltarea unor astfel de programe şcolare educaţionale? 
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În speranţa că aceste întrebări să ne permită nouă, parlamentarii USL, să participăm la dezvoltarea turismului 
educaţional în România, vă asigur de sprijinul meu pentru toate proiectele ce vizează o educaţie non-formală bazată 
pe cunoaştere. 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Ioan Dîrzu 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie,  ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Promovarea voluntariatului în instituţiile de învăţământ din România 
     

Stimate domnule ministru, 
         După anul 1989, în România au fost întreprinse numeroase eforturi în direcţia dezvoltării unei puternice 
culturi a voluntariatului. O dată cu aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, voluntariatul a ajuns să capete un 
contur din ce în ce mai proeminent care a contribuit la ralierea la principiile implementate la nivelul spaţiului 
comunitar.  

Promovarea unor valori europene precum solidaritatea, diversitatea, toleranţa sau egalitatea a reprezentat 
unul dintre principalele obiective pentru care voluntarii s-au angajat în desfăşurarea unor ample activităţi menite să 
aducă schimbări favorabile la nivelul societăţii româneşti.  

Ultimele studii realizate la nivel european scot la iveală faptul că activităţile de voluntariat nu sunt la fel de 
apreciate şi cultivate în unităţile de învăţământ din România, precum sunt în majoritatea statelor din spaţiul 
comunitar, unde implicarea copiilor şi tinerilor în proiecte de voluntariat este considerată a fi o prioritate datorită 
consecinţelor favorabile pe care le are asupra dezvoltării acestora. Neimplicarea cadrelor didactice sau lipsa 
mijloacelor necesare desfăşurării unor astfel de activităţi au constituit principalele cauze pentru care practica 
acţiunilor de voluntariat nu este la acest moment foarte răspândită în rândul tinerilor şi copiilor incluşi într-o formă de 
învăţământ.  

Consider că implementarea unui set de măsuri bine definite ar putea contribui la dezvoltarea activităţilor de 
voluntariat şi în cadrul instituţiilor noastre de învăţământ. Este cunoscut faptul că proiectele de voluntariat asigură 
copiilor şi tinerilor un mediu favorabil  dezvoltării lor, un mediu în care pot fi dobândite aptitudini noi bazate pe 
interacţiunea cu cei din jur.  

Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă rog să-mi comunicaţi care sunt programele şi strategia prin care 
ministerul pe care îl coordonaţi urmăreşte să promoveze voluntariatul în instituţiile de învăţământ din România. 
Folosesc domnule ministru acest prilej pentru a vă asigura de întreaga mea consideraţie.  
Solicit răspunsul în scris.   
 

Deputat, 
Ana Birchall 

 
*** 

     
Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice  
 

Cele 3 trepte de impozitare- local, regional şi national. Prezumţii sau baze reale? 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 
De curând aţi declarat următoarele: "Avem în vedere descentralizarea atribuţiilor ministerelor şi instituţiilor de la 
nivel naţional către regiuni, apoi descentralizarea finanţărilor care se realizează acum la nivel naţional, schimbarea 
sistemului fiscal actual, pe trei trepte: impozite şi taxe care se vor colecta la nivel local, impozite şi taxe care se vor 
colecta la nivel regional şi cele care se vor colecta la nivel naţional. (...) Trebuie să stimulăm autorităţile publice 
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locale, pentru a atrage investiţii, să atragă investitori, iar parte din sumele produse de aceştia să rămână autorităţlor 
locale". 
 
Iniţiativa dumneavoastră este una lădabilă, dacă luăm în considerare numeroasele probleme ce intervin în privinţa 
colectării impozitelor, cât şi necesitatea susţinerii proprii a zonei locale, ca prim pas în vederea stimulării economice 
şi a derulării de investiţii ca factor esenţial de dezvoltare, acest lucru reprezentând şi un factor cheie în cadrul 
proiectului de regionalizare a României. 
Având, însă, în vedere stadiul (încă!) de discuţii al regionalizării, cât şi al revizuirii Constituţiei, declaraţia 
dumneavoastră se situează, din păcate, în faza prezumţiei şi a unei estimări fără acoperire. În acelaşi timp, odată 
anunţată intenţia, consider că aceasta are (sau ar trebui să aibă) la bază anumite studii, date, cât şi un anumit proiect 
ce trebuie să pornească de la o bază reală. 
Domnule ministru, ţinând cont de aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Aţi discutat iniţiativa dumneavoastră în cadrul şedinţelor Executivului sau este un proiect pe care vi l-aţi 
asumat personal prin declaraţia făcută? Şi dacă l-aţi discutat, care au fost reacţiile şi propunerile venite din partea 
colegilor din cadrul Guvernului, în special, a celor direct implicaţi? 
2. Care sunt demersurile, privitoare la această iniţiativă, făcute pînă în acest moment în vederea acordării şi 
corelării obligatorii a acestei iniţiative cu proiectul de regionalizare a României? 
3. Care sunt demersurile, privitoare la această iniţiativă, făcute pînă în acest moment cu reprezentanţii 
autoritătilor locale şi care au fost concluziile, cât şi principalele probleme desprinse de aici? 
4. Consideraţi viabilă o asemenea iniţiativă în condiţiile în care proiectul de regionalizare nu este conturat 
încă şi care este implicarea dumneavoastră vis-a-vis de acesta din punctul de vedere al prerogativelor pe care le 
deţineţi în calitate de ministru al Finanţelor Publice? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor vârstnice 
 

Salarii şi alocaţii crescute. Nu declaraţii dătătoare de speranţă, doamnă ministru. Fapte! 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
Cu ocazia participării dumneavoastră din data de 7 mai a.c. la o emisiunea a postului România TV, întrebată fiind 
când o să crească salariile, aţi declarat: 
"Eu cred şi sper că de la anul vor creşte. Semnele arată că va fi o creştere economică poate peste prognoza anului 
acesta şi la anul, dacă tendinţa asta e şi se desţeleneşte economia o să crească mai mult. O să crească în funcţie de 
productivitate şi de nivelul creşterii economice. (…) Nicio alocaţie şi nicio indemnizaţie nu a mai crescut din 2008. 
Sper din inimă să creştem la anul alocaţiile pentru copii". 
Doamnă ministru, declaraţia dumneavoastră este nu numai încurajatoare, dar şi dătătoare de speranţă pentru atâţia 
cetăţeni români care se confruntă cu probleme economice. Înţeleg şi contextul (televizat) în care aceasta a fost făcută, 
precum şi bunele dumneavoastră intenţii, însă permiteţi-mi să vă reamintesc că un minister, în special unul precum 
este cel pe care îl reprezentaţi, nu se conduce cu speranţe, fie ele şi din inimă, ci cu date certe, extrem de bine 
coroborate cu cele ale ministerelor direct implicate, în speţă aici, Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor 
Publice de care depindeţi în mod cert, iar românilor nu li se pot da false speranţe care să dispară apoi ca baloanele de 
săpun. 
Acesta este motivul pentru care, doamnă ministru, vă rog să explicaţi şi să detaliaţi cu date economice şi fiscale 
declaraţia făcută. 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 
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*** 

 
 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene 
 

Experţi privaţi plătiţi cu 280 de euro pe zi pentru verificarea proiectelor. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
În cadrul unui seminar organizat la Sinaia, aţi anunţat lansarea procedurii de achizitii de servicii de recrutare a unor 
experţi din mediul privat, plătiţi cu sume din fonduri europene, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, pentru 
activităţi de verificare în cadrul proiectelor ce vizează fonduri structurale şi de coeziune, oferind servicii autorităţilor 
de management, servicii care privesc evaluarea proiectelor depuse, verificarea cererilor de rambursare, verificarea 
achiziţiilor publice şi audit. 
Astfel, timp de doi ani, aceşti experţi vor fi plătiţi cu circa 280 de euro pe zi, ajungându-se la o sumă totală estimată 
la 7 milioane de euro.  
În acelaşi timp, domnule ministru, aţi vorbit despre faptul că toate firmele înregistrate la Registrul Comerţului cu 
codul CAEN aferent serviciilor de recrutare pot aduce experţii de care este nevoie, fără licitaţie şi fără alte condiţii 
impuse societăţilor, în scopul evitării contestaţiilor. 
Domnule ministru, este binecunoscută importanţa absorbţiei fondurilor europene ca mijloc de dezvoltare a ţării, cât şi 
numeroasele probleme întâmpinate, dar, mai ales, proasta sau reaua-credinţă a atragerii şi gestionării acestora din 
cadrul guvernării trecute.  
Din acest punct de vedere, initiativa dumneavoastră este meritorie, însă, nu neapărat şi una fără carenţe sau 
discutabilă, în special în contextul discuţiilor despre necesitatea preocupării intense faţă de cheltuielile realizate, pe 
fondul unei foste guvernări defectuoase şi a problemelor economico-financiare de natură globală, motiv pentru care 
vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Consideraţi oportună această măsură ce poate da naştere unor interpretări variate, nu neapărat pozitive? 
2. Care vor fi măsurile pe care le veţi lua în vederea asigurării transparenţei acestui proces şi a selecţiei firmelor 
şi experţilor în vederea eliminării oricăror suspiciuni în acest sens? 
3. Care este numericul personalului angajat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene care se ocupă de 
evaluarea proiectelor depuse, verificarea cererilor de rambursare, verificarea achiziţiilor publice şi audit? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
 

*** 
 

Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie 
 
Reprezintă o oportunitate pentru dumneavoastră, domnule ministru, interzicerea instalării panourilor solare 

pe terenurile agricole? 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Revin cu o întrebare ce are în vedere IMPORTANŢA DEOSEBITĂ ŞI ABSOLUT VITALĂ a protejării şi încurajării 
energiei regenerabile din România, sector care, din nefericire, pare că a devenit un soi de paria, neluat în calcul, 
căruia i se pun tot felul de piedici pentru dezvoltarea sa, una peste care nu putem trece cu vederea şi care reprezintă 
viitoarea noastră sursă de viaţă. 
Astfel, de curând, dumneavoastră, domnule ministru, aţi anunţat că: "Săptămâna viitoare dăm drumul la ordonanţa de 
urgenţă. Vor fi unele modificări, pentru că am primit mai multe propuneri interesante. De exemplu, de ce să punem 
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panouri fotovolatice pe terenurile agricole?", iar, atunci când aţi fost întrebat ce se va întâmpla în urma acestei măsuri 
cu cei care au cumpărat deja terenuri pentru dezvoltarea unor proiecte fotovoltaice, aţi răspuns: "să fie sănătoşi!". 
Domnule ministru, un subiect atât de serios, nu poate şi nici nu trebuie tratat cu lejeritate, motiv pentru care vă rog să 
îmi comunicaţi următoarele: 
1. În ce constau "mai multe propuneri interesante" pe care le-aţi primit şi cine sunt factorii care vi le-au 
sugerat? 
2. Care este considerentul pentru care consideraţi oportună interzicerea panourilor solare pe terenurile 
agricole? 
3. În speranţa că declaraţia dumneavoastră reprezintă doar o metaforă nefericită de moment, cum intenţionaţi 
să îi sprijiniţi şi, eventual, să îi despăgubiţi pe investitorii care au achiziţionat terenuri pentru proiectele fotovoltaice? 
4. Care sunt măsurile pe care le aveţi în vedere nu numai pentru protejarea, dar, mai ales, pentru încurajarea 
şi dezvoltarea energiei solare din România? 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
 

*** 
 

Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Luna mai 2013, luna returnărilor datoriilor. Anul 2013, un an împovărat financiar 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Conform datelor Executivului, în această lună, ţara noastră trebuie să plătească către Fondul Monetar Internaţional, 
Uniunea Europeană şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare suma de 201,4 milioane de euro, după 
ce, în aceste luni, s-au achitat 227,1 milioane de euro, în contul pachetului financiar acordat României în 2009 de 
către creditorii internaţionali. 
Calendarul plăţilor ce trebuie efectuate în decursul acestui an arată astfel: 
Pe data de 10 mai, se va plăti către Uniunea Europeană suma de 33,8 milioane de euro- plăţi de dobânzi şi 
comisioane. 
Pe data de 15 mai, se va plăti Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare suma de 2 milioane de euro- 
plăţi de dobânzi şi comisioane- iar pe data de 23 mai se vor plăti 165,6 milioane de euro, dintre care 154,6 milioane 
reprezintă rambursări de rate de capital, în timp ce 11 milioane constituie plăţi de dobânzi şi comisioane. 
În luna iunie, vor trebui achitate către Fondul Monetar Internaţional 122,1 milioane de euro, pe data de 23 august, 
164,4 milioane de euro. 
În luna septembrie vor trebui efectuate 3 plăţi în valoare de 157,3 milioane de euro, după cum urmează: 1 septembrie, 
8,3 milioane de euro către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pe 22 septembrie, 26,9 milioane 
de euro către Uniunea Europeană, pe 23 septembrie, 122,1 milioane către Fondul Monetar Internaţional. 
Pe data de 4 octombrie, se vor plăti 4,7 milioane de euro către Uniunea Europeană, în luna noiembrie, se va plăti 
către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare suma de 2 milioane de euro, iar către Fondul Monetar 
Internaţional 162,9 milioane de euro. 
În luna decembrie a acestui an, se vor achita Fondului Monetar Internaţional 122,3 milioane de euro. 
Domnule ministru, având în vedere aceste considerente, precum şi greutăţile de natură financiară şi economică cu 
care România se confruntă, vă rog să îmi comunicaţi dacă ţara noastră este şi va fi capabilă să îşi onoreze aceste 
datorii contractate, conform calendarului mai-sus redat, dar şi sursa banilor din care se vor efectua respectivele plăţi. 
Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
 

Guvernatorul României şi responsabilitatea ministerelor 
 
Stimaţilor domni miniştri, 
 
În urma şedinţei Consiliului de Administraţie pe probleme de politică monetară şi în  contextul următoarei şedinţe a 
acestuia din data de 1 iulie a.c., guvernatorul României, domnul Mugur Isărescu, a declarat: 
 
 "La noi va urma un ciclu de reducere. Noi nu obişnuim să preanunţăm ce vom face în următoarea şedinţă, dar când 
vorbim de reducerea pe toate palierele a indicatorilor cu care măsurăm inflaţia şi de reducerea anticipaţiilor 
inflaţioniste. (...) Mesajul nostru este de intrare a României într-un ciclu de reducere a ratelor de dobândă. Am 
început cu coridorul pentru ca rata de referinţă îşi diminuează mult din semnificaţie dacă transmisia nu este eficientă. 
(…) Vom începe un ciclu pe care sperăm să nu-l întrerupem, în funcţie de ştirile din economie, care depind şi de 
vreme. (...) Un ciclu de câteva sesiuni de reducere în ceea ce priveşte rate dobânzii de politică monetară. Nu vom 
rămâne în niciun caz izolaţi de restul Europei". 
Domnilor miniştri, având în vedere aceste declaraţii şi absoluta necesitate a acordării activităţii dumneavoastră cu cea 
a Băncii Naţionale a României, vă rog să îmi transmiteţi punctul dumneavoastră de vedere asupra consideraţiilor 
Guvernatorului, precum şi strategia de preîntâmpinare şi de colaborare în vederea respectării şi atingerii obiectivelor 
propuse. 
Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat, 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
 
 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Schimbărilor climatice 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 

 
Încasări (estimate!) de pe urma timbrului de mediu, deja cheltuite pe despăgubiri? 

 
Stimată doamnă ministru. 
Stimate domnule ministru, 
 
Expunerea de motive a Ordonanţei de instituire a timbrului de mediu arată o estimare conform căreia în acest an se 
vor colecta la Fondul Naţional de Mediu cu o sută de milioane de lei mai mult în urma aplicării timbrului de mediu, 
decât s-a obţinut anul trecut de pe urma taxei auto. 
Calculele optimiste ale Executivului par însă a fi contrazise de faptul că statul nostru trebuie să acorde despăgubiri 
proprietarilor de maşini care au avut câştig de cauză în instanţă pentru restituirea taxei de poluare, aşa cum a fost şi 
cazul înregistrat în luna aprilie a.c., atunci când Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis în favoarea returnării 
unei cetăţene române de către statul român a taxei auto plătie anterior, cât şi a dobânzii la această sumă. 
Domnilor miniştri, având în vedere aceste aspecte care pot duce la concluzia că toate sumele colectate pe baza 
aplicării timbrului de mediu se pot consuma cu plata despăgubirilor, ajungându-se chiar şi la imposibilitatea 
acoperirii lor, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Doamnă ministru a Mediului şi Schimărilor climatice, care a fost aportul bugetar colectat pe anul 2012 în 
urma aplicării taxei auto, care este suma colectată (defalcată pe luni şi judeţe) până în acest moment din urma 
timbrului de mediu şi care este suma pe care o estimaţi până la sfârşitul acestui an? 
2. Domnule ministru al Justiţiei, câte cereri de despăgubire pentru plata taxei auto se află pe rolul instanţelor 
româneşti şi câte pe rolul Curţii de Justiţie Europene? 
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3. Domnilor miniştri, câte cereri de despăgubire au avut câştig de cauză din ianuarie 2012 şi până în acest 
moment, care este suma totală a acestor despăgubiri şi ce procent reprezintă ea din totalul încasărilor pe baza 
timbrului de mediu, dar şi din totalul sumei acumulată la Fondul Naţional de Mediu? 
4. Doamnă ministru a Mediului şi Schimărilor climatice, care este strategia pe care intenţionaţi să o aplicaţi în 
cazul în care încasările înregistrate până în acest moment (dar şi cele anticipate pentru anul 2013) nu vor putea 
acoperi suma despăgubirilor pe care statul român trebuie să o plătească şi cum aveţi în vedere eficientizarea aplicării 
taxei timbrului de mediu, conform estimărilor şi aprecierilor din expunerea de motive a Ordonanţei? 
Solicit răspuns în scris. 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Dan Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi 
Investiţii Străine 

 
Canalul Dunăre-Marea Neagră- obiectiv economic şi strategic naţional ce trebuie folosit la întreaga sa 

capacitate 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Săptămâna trecută, în cadrul emisiunii 'The Gateway', CNN a difuzat un reportaj în care se nota: 'Canalul Dunăre-
Marea Neagră este al treilea de acest gen ca mărime din lume şi tot atât de impresionant ca Suez sau Panama, întrucât 
aceşti 60 de km reprezintă o ieşire crucială pentru ţări ce nu au acces la mare din Europa Centrală şi de Est. (…) … 
canalul Dunăre-Marea Neagră este aproape o provocare pentru România şi vecinii ei europeni, în speranţa de a-şi 
face economia să evolueze pozitiv, curgând necontenit, de-a lungul Dunării’.  
 
Astfel, aşa cum se arată şi în reportajul citat, ţării noastre aparţin 1.075 de km din totalul de 2.300 de kilometric ai 
Dunării, iar traficul pe canalul Dunăre- Marea Neagră a crescut până la recordul de 31 de milioane de tone din anul 
trecut şi aşa, însă, aceasta reprezentând doar o treime din capacitatea sa. 
Totodată, pentru folosirea întregului potential al canalului, o sursă vitală pentru economia României, infrastructura 
necesită îmbunătăţiri, nu numai din partea României, dar şi a celorlalte state implicate, la aceasta ajutând şi Strategia 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. 
Domnule ministru, având în vedere acest subiect ce constituie unul din marile şi extrem de complexe proiecte ale ţării 
noastre, atât din punct de vedere economic, dar şi din punctual de vedere al strategiei naţionale, vă rog să îmi 
comunicaţi, din perspectiva prerogativelor pe care le deţineţi, care sunt măsurile pe care le veţi aplica, în colaborare 
cu celelalte ministere direct interesate, pentru  ca acest obiectiv naţional şi european să fie folosit la întreaga 
capacitate în beneficiul statului roman? 
Solicit răspuns în scris. 

 
Deputat, 

Ovidiu Cristian Iane 
 

*** 
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Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
Adresată domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
 

Cetăţenii Republicii Moldova nu sunt români de mâna a doua 
 
Stimaţilor domni miniştri, 
 
Ca parlamentar, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi, în special, al 
Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, am 
înregistrat numeroase audienţe, cât şi memorii, petiţii şi apeluri legate de problema dobândirii sau redobandirii 
cetăţeniei române de către cetăţenii Republicii Moldova. Această problemă, domnilor miniştri, este una de mare 
gravitate pentru aceste persoane care nu au nicio vină că se află în afara unor graniţe trasate de o istorie dificilă, 
întâmpinând numeroase piedici şi întârzieri birocratice sau de dezinters. 
Domnilor miniştri, având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
1. Domnule ministru al Justiţiei, care este numărul dosarelor înregistrate la Ministerul de Justiţie, defalcat pe 
anii 2011, 2012 şi până în prezent, privitoare la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române şi care este procentul 
lor se soluţionare? 
2. Domnule ministru al Afacerilor Externe, care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru 
eficientizarea activităţii Ambasadei Române din Republica Moldova, în vederea soluţionării acestui tip de probleme? 
Domnilor miniştri, ataşez în anexa prezentului document, unul din apelurile primite, rugându-vă să-l trataţi cu 
celeritate. 
Solicit răspuns în scris. 
 
 
ANEXA 1: 
 

Apel-solicitare ajutor  
(cu titlu de petiţie) 

 
   

  Eu, Teacă Adrian, solicit ajutorul şi intervenţia D-voastră pentru a afla ce se întâmplă cu dosarul meu de 
redobândire a cetăţeniei române, dosar cu numărul de înregistrare 1924/RD/2011, depus la Secţia Consulară a 
Ambasadei României la Chişinău în data de 22 decembrie 2010.  
  Consider că am dreptul să fiu informat şi am dreptul să ştiu ce se întâmplă cu dosarul meu de redobândire a 
cetăţeniei române şi solicit intervenţia D-voastră pentru a obţine din partea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie a 
unui răspuns în conformitate cu prevederile articolelor 16 sau 19 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, 
republicată. 
  Menţionez faptul că anterior, la solicitarea mea, prin scrisoarea Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 
Cetăţenie nr. 28193/ANC din 08 august 2011, mi s-a comunicat că cererea mea privind acordarea cetăţeniei române 
ce formează obiectul dosarului  nr.1924 / RD / 2011 va fi examinată de către Comisia pentru cetăţenie în şedinţa din 
19 octombrie 2011, dar până în prezent (09.05.2013), fără niciun răspuns plauzibil.    
Cu respect: Teacă Adrian / A. Teacă 
 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Adresată domnului Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie 
 

Independenţa energetică a SUA ŞI cu ajutorul gazelor noastre de şist. Cu independenţa noastră energetică 
cum rămâne? 

 
Stimate domnule ministru, 
 
Doamna Kristine Klavers, vicepreşedintele Hart Energy, o companie ce este specializată în distribuirea de informaţii 
legate de industria energetică a declarat că ‘Exploatarea gazelor de şist în SUA este cea mai spectaculoasă evoluţie 
care are loc în acest moment în industria mondială a energiei. (…) Economia Statele Unite ale Americii se aşteaptă să 
dobândească independenţa energetică la orizontul anilor 2025-2030, datorită dezvoltării viguroase a sectorului 
gazelor de şist.’ 
Extragerea gazelor de şist prin fracturare hidraulică a reprezentat şi reprezintă pentru SUA o sursă energetică din ce 
în ce mai importantă, datele arătând că acum 13 ani, în 2000, exploatarea gazelor de şist reprezenta circa 1% din 
gazul natural al SUA, în 2010, peste 20%, iar pentru anul 2035 se estimează că procentul va ajunge la circa 46% din 
gazul natural folosit de către SUA. 
Domnule ministru, ţinând cont de aceste date, dar mai ales de faptul că executivul românesc a permis explorarea şi 
urmând, evident, exploatarea gazelor de şist ale ţării noastre de către Compania americană Chevron, decizie atât de 
controversată, lăsând deoparte celelalte aspecte care se impun în cazul de faţă şi care au făcut obiectul altor 
interpelări şi întrebări pe care vi le-am adresat, vă rog să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
SUA îşi asigură independenţa energetică ŞI cu ajutorul gazelor noastre de şist. Cu independenţa noastră 
energetică cum rămâne, domnule ministru? 
Solicit răspuns în scris. 

 
 

Deputat, 
Ovidiu Cristian Iane 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  

Partidului Naţional Liberal 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 
 

De la 1 iulie, Guvernul USL creşte veniturile categoriilor defavorizate! 
 
           Guvernul USL consideră că a guverna în mod responsabil înseamnă nu numai preocupare exclusivă spre 
măsuri care să contribuie  la îmbunătăţirea indicatorilor macroeconomici în general, ci şi o preocupare continuă în a 
distribui, în mod echitabil,  surplusul efectiv generat de creşterea economică şi protejarea acelor categorii 
defavorizate care au de suferit inevitabil de pe urma creşterilor de preţuri din domeniul energiei, gazelor, energiei 
termice etc. 
           În acest sens, încă din luna februarie a.c., Ministrul liberal al  Muncii, doamna Mariana Câmpeanu, a pus în 
dezbatere publică un important cred eu,  proiect de ordonanţă de urgenţă, prin care propunem reglementarea 
măsurilor speciale destinate beneficiarilor de ajutor social şi de alocaţie pentru susţinerea familiei pentru acoperirea 
cheltuielilor suplimentare determinate de eliminarea tarifului social la energie electrică şi de creşterea preţului la 
energie electrică şi gaze naturale.  

Prin respectivul proiect de act normativ, Ministerul Muncii propune de fapt instituirea unui ajutor 
suplimentar pentru energie electrică şi gaze naturale pentru beneficiarii ajutorului social şi ai alocaţiei pentru 
susţinerea familiei, diferenţiat în funcţie de veniturile familiei/persoanei singure, atât pentru beneficiarii ajutorului 
social şi ai alocaţiei pentru susţinerea familiei care au venituri pe membru de familie de până la 200 lei, cât şi pentru 
beneficiarii alocaţiei pentru susţinerea familiei care au venituri pe membru de familie cuprinse între 201 şi 370 lei. 

Zilele trecute, Guvernul USL a găsit soluţiile financiare necesare pentru a putea pune în aplicare acest proiect 
începând cu 1 iulie a.c., anunţând astfel că se aprobă hotârârea Guvernului de a majora, aşa cum a promis, venitul 
minim garantat şi alocaţia pentru susţinerea familiei! 

Cred că prin aprobarea unei astfel de hotărâri, USL reuşeşte să se ţină de cuvânt faţă de acea categorie a  
populaţiei cu venituri mici, protejând-o de efectele negative ale liberalizării preţurilor la energie, gaze etc. 

De asemenea, este important de precizat că de această măsură avută în vedere în perioada următoare de către 
Guvernul USL şi care se adresează categoriilor de populaţie vulnerabile, vor beneficia câteva sute de mii de 
persoane, în speţă familiile cu venituri mici. Sumele alocate pentru aceste majorări se vor ridica la 150-160 milioane 
lei până la sfârşitul anului.  

Consider că prin această nouă decizie a USL de a creşte venitul minim garantat cu 13%, în două tranşe, şi a 
alocaţiei pentru susţinerea familiei, în medie cu 30%, vom reuşi să redistribuim acele beneficii obţinute în urma 
stabilităţii economice a României, pe care am reuşit să o creăm în acest an de guvernare,  sprijinind astfel, în mod 
activ, categoriile de populaţie cele mai vulnerabile, respectiv pensionarii, populaţia din zonele rurale, şomerii, tinerii 
sau reprezentanţii minorităţii rrome, cu alte cuvinte pe cei care au, în mod real, cea mai mare nevoie de a beneficia în 
continuare de programele de asistenţă socială ale statului! 
 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Mihai Donţu 

 
*** 
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10 mai – Recurs la memorie 

 
Ziua de 10 mai are o profundă semnificaţie pentru toţi românii care, din pasiune sau doar din pură curiozitate, 

se mai apleacă din când în când asupra istoriei acestui popor. O ştim cu toţii ca Ziua Regalităţii în România, zi pe 
care am sărbătorit-o şi săptămâna trecută, în ciuda tumultului politic şi hazardului social pe care le traversăm. 

Istoria, însă, este mult mai generoasă atunci când vine vorba despre data de 10 Mai.  
Într-o odisee în timp, trebuie să ne amintim, dragi români, de 10 mai 1848 (pe stil vechi) zi în care, aşa cum 

arată izvoarele vremii, s-a constituit „Comitetul revoluţionar din Vlahia”, compus din personalităţi remarcabile ale 
timpului: Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Constantin Bălcescu, Al. C. Golescu (Negru), C. A. Rosetti, Dumitru 
Brătianu, Ion C. Brătianu, Cezar Boliac (Albu), Radu Golescu, Ion Heliade Rădulescu şi Ion Cîmpineanu, comitet ce 
va avea puteri depline în conducerea şi organizarea revoluţiei. La aceeaşi dată de 10 mai s-a stabilit ziua de 9 / 21 
iunie pentru declanşarea revoluţiei din Ţara Românească. 

10 ani mai târziu, pe 10 mai 1858 (tot pe stil vechi), a început Conferinţa reprezentanţilor celor şapte puteri 
(Marea Britanie, Franţa, Austria, Prusia, Rusia, Turcia, Regatul Sardiniei) de la Paris privind organizarea 
Principatelor Române. Prin Conferinţa de la Paris s-a stabilit viitorul statut politic, social şi administrativ al 
Principatelor, dintre prevederi amintind că cele două ţări urmau a purta numele de Principatele Unite ale Moldovei şi 
Valahiei, fiecare cu domn, guvern şi adunare legislativă proprie. Tot acum s-au desfiinţat privilegiile şi rangurile 
boiereşti. Conferinţa de la Paris a devenit lege fundamentală a ţării, rămânând în vigoare pînă în 1864. 

La 10 mai 1859, la Focşani încep lucrările Comisiei Centrale pentru elaborarea legilor comune ale 
Principatelor şi Valahiei, în 1877, în aceeaşi zi de 10 mai se instituie prina decoraţie românească – Steaua României, 
iar la 10 mai 1887 se promulgă Codul Comercial, întocmit după model italian. Tot într-o zi de 1 mai, dar în anul 
1903, are loc dezvelirea statuii lui Ion C. Brătianu în Piaţa Universităţii din Bucureşti sculptura fiind opera artistului 
francez Ernest Dubois, iar în 1906, tot pe 10 mai, apare la Bucureşti ziarul „Neamul românesc” sub conducerea lui 
Nicolae Iorga. 

Aşa cum am amintit însă, la început, ziua de 10 Mai rămâne totuşi simbolul Regalităţii în România din punct 
de vedere al timpului. Tot românul ştie că la 10 mai 1866 Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a intrat în Bucureşti şi 
a fost încoronat domnitor al României, pentru ca la 10 mai 1881 să se desfăşoare festivităţile prilejuite de 
proclamarea Regatului şi încoronarea domnitorului Carol I. Cu acest prilej, Parlamentul i-a înmânat Regelui Carol şi 
Reginei Elisabeta coroanele confecţionate din oţelul unui tun cucerit de la turci în timpul Războiului de Independenţă 
al României (1877 - 1878). În aceeaşi zi istorică a anului 1921, Principele Carol al României se căsătoreşte cu 
principesa Elena, având un singur copil, Mihai. La 1 mai 1939 se inaugurează în faţa Fundaţiilor Regale statuia 
Regelui Carol I, statuie care a fost, însă, tăiată şi topită în 1948, din ordinul autorităţilor comuniste din România. 

Toate cele amintite sunt „extrase” din adevărurile vremii, sunt bucăţi din istoria noastră, a românilor, sunt 
piese ale unui puzzle pe care an de an, măcar în ziua de 10 mai, ar trebui să îl reconstruim, purtând în suflet respectul 
pentru istorie şi responsabilitatea ce ne revine nouă pentru viitorul naţiunii române. 

 
Deputat, 

Gheorghe Dragomir 
 

*** 
 

Primul an de guvernare USL, primul an de guvernare responsabilă din 2008 şi până în prezent 
 
Stimaţi colegi, 
La fiecare bilanţ al USL, indiferent de natura acestuia, suntem datori să ne reamintim că Uniunea Social 

Liberală s-a constituit în 2011, cu scopul, bine definit, de a da scenei politice din România o opoziţie puternică, unită 
şi consecventă, dar şi o alianţă parlamentară şi pre-electorală, care să aibă rolul de a destructura regimul de tip feudă 
al domnului Băsescu, precum şi de a pune capăt abuzurilor guvernamentale ale costisitoarei sale camarile portocalii. 
Putem spune acum că am reuşit să îndeplinim deja, aşa cum am promis, o parte semnificativă dintre aceste deziderate 
comune ale noastre, ale celor din USL şi ale românilor!  

Deşi în aceşti doi ani şi câteva luni de când s-a născut USL, ni s-a făcut zilnic câte un parastas, trâmbiţându-
se, insistent şi zgomotos, că această alianţă este doar una muribundă din faşă, care va mai respira cel mult 24 de ore - 
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în opinia unor cârcotaşi politici celebri -, iată că zilele trecute s-a împlinit şi primul an de când USL a intrat pentru 
prima dată la guvernare, imediat după căderea Guvernului MRU, în mai anul trecut. 

Confirmarea că USL trebuie să rămână în continuare la guvernare a venit odată cu luna decembrie a anului 
trecut, când am primit din partea electoratului validarea covârşitoare a acestuia. Eu consider că acest consistent cec în 
alb pe care l-am primit atunci, ne-a pus în acelaşi timp pe umeri, nu numai succesul şi recunoaşterea electorală, ci şi o 
uriaşă responsabilitate politică, parlamentară şi guvernamentală, pe care nu avem dreptul să o arhivăm sau să o 
ignorăm niciun moment! 

Unele dintre principalele obiectivele ale USL au fost transpuse faptic în numai un an, şi anume: crearea şi 
consolidarea unui climat economic şi politic stabil şi predictibil, dar şi a unui sistem fiscal simplificat, modern, 
sustenabil şi, bineînţeles, echitabil, atât pentru domeniul public, cât şi pentru cel privat. 

Cred că în acest prim bilanţ pe care îl contorizăm acum, la un an de guvernare, putem sublinia câteva 
realizări promise, dar şi respectate: în primul rând, am reparat imediat  nedreptăţile făcute salariaţilor şi pensionarilor 
de către fostele guvernări PDL, prin reîntregirea salariilor bugetarilor, la nivelul celor din 2010, dar şi returnarea către 
pensionari a CAS-ului încasat ilegal de către strângătoarele guverne Boc-Ungureanu. De asemenea, am crescut 
salariul minim pe economie -  acesta a crescut la 750 ron de la 1 februarie 2013, iar în cea de-a două etapă 
preconizăm ca salariul minim să ajungă la 800 de lei.  

Este de evidenţiat şi faptul că am crescut, faţă de anul trecut, cu 70.000  numărul de salariaţi stabili din 
economie, iar şomajul - care urcase, între 2009 şi 2011, la cote alarmante -, a înregistrat acum o scădere accentuată, 
în luna februarie 2013 scăzând la 6,7%. Am luat măsuri concrete pentru deblocarea a aproximativ 4.000 de posturi 
din domeniul Sănătăţii şi reînfiinţarea unor posturi ale Poliţiei rurale, necesare pentru creşterea gradului de siguranţă 
a cetăţeanului şi urmează să ne concentrăm, din acest punct de vedere, şi pe restabilirea bunului mers al lucrurilor în 
celelalte domenii publice importante. 

În al doilea rând, cred că este un lucru extrem de important faptul că am reuşit să stopăm mare parte din jaful 
public practicat în companiile de stat, cum sunt Hidroelectrica, Oltchim, Complexul Energetic Oltenia, CFR, Tarom 
etc, de către eficientele echipe în ale căpuşării, formate din elemente importante ale fostelor guvernări şi din acoliţii 
lor nenumăraţi.  

Şi nu în ultimul rând, pentru că ar mai fi destul de multe lucruri de trecut pe plus la activ în bilanţul acestei 
guvernări a USL, putem remarca în acest moment şi faptul că România este printre singurele ţări europene care a 
înregistrat o creştere economică în 2012 şi care nu va intra, nicidecum, în regres, în 2013.   

Ba mai mult decât atât, pentru prima dată în istoria post-decembristă, România are acum un sold al 
comerţului exterior pozitiv, fiind înregistrată o creştere de 8% a exporturilor şi de doar 1% a importurilor şi din nou, 
pentru prima dată, după patru ani de guvernare portocalie dezastruoasă, România redevine atractivă pentru marii 
investitori străini: Daimler, Michelin, OMV Petrom, Siemens, Holzindustrie Schweighofer, Oracle, Bosch, 
De'Longhi… 

Oricine de bună credinţă, poate constata acum că nu ne-am dorit să intrăm la guvernare doar de dragul de a 
prelua puterea - se creează oricum, ad-hoc, nenumărate cazuri de compromis politic, între noi, ca partide componente 
- şi că nu am constituit o simplă alianţă parlamentară de tranziţie, ci una care a luat în serios actul de guvernare încă 
din primele sale zile de la instalare, care arată, cel puţin prin cele menţionate mai sus, că se poate guverna şi altfel în 
România, dar, mai ales, că într-un timp foarte scurt, de numai un an, se poate răsturna situaţia nedreaptă, creată 
anterior, punându-se pe primul loc, ceea ce este firesc într-un stat de drept, interesul cetăţeanului! 

 Am demonstrat, în acest ultim an, că ne-am unit forţele politice într-o alianţă şi că rezistăm împreună, deşi 
suntem total diferiţi din punct de vedere doctrinar, deoarece noi, cei din partidele componente ale USL, chiar avem 
soluţii simple şi rapide, avem target-uri comune cu cei care ne-au votat  - şi nu doar unele exclusiv pentru propria 
noastră puşculiţă - şi că ne dorim, într-adevăr, împreună, o Românie altfel! Noi vrem să avem o Românie stabilă, din 
punct de vedere politic, social şi economic, o Românie în care soluţia austerităţii continue, să fie înlocuită pe termen 
lung, cu măsuri pentru relansare şi stabilitate economică şi facem paşi decisivi în acest sens!  

De aceea, cred interesele noastre politice individuale, ale PNL, PSD sau PC, trebuie puse în mod obligatoriu 
în plan secund, deoarece  consider că nu avem voie, nicio clipă, să dăm uitării efortul nemeritat la care au fost supuşi 
românii în cei aproape patru ani de guvernare integral defectuoasă, comandată de voinţa domnului Băsescu şi 
executată perfect de umila sa echipă Boc-Ungureanu şi nici nu putem şterge cu buretele semnificaţia tristă a acestor 
ani nefaşti pentru toţi cei care au fost condamnaţi, fără drept de apel, să suporte integral nota de plată a crizelor de tot 
felul, doar pentru că aşa dorea şeful! 
Vă mulţumesc! 
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Deputat, 
Andrei Gerea 

 
*** 

 
Guvernul USL a reaşezat bazele unei economii româneşti stabile 

  
Stimaţi colegi, 
 După primul an de guvernare USL bilanţul economic al României este unul pozitiv, având, în acest sens, 
semnificative semnale că lucrurile merg în mod evident spre o direcţie ascendentă! 
 Şi spun acest lucru deoarece indicatorii economici arată faptul că, atât în anul 2012, an electoral, cât şi în 
primul trimestru din acest an, Guvernul USL a reuşit să-şi ţină întocmai promisiunile, adică să respecte acele ţinte de 
deficit bugetar stabilite cu FMI şi Comisia Europeană, dar şi să ia măsurile necesare care-i dau economiei româneşti 
stabilitatea şi atractivitatea mult aşteptate pentru marile investiţii străine. 

Astfel, în anul 2012, deficitul bugetar al României a fost de 2,5% din PIB - foarte uşor peste ţinta de 2,4%, 
convenită cu FMI, iar în 2013, după primele trei luni ale anului, deficitul a fost de 4,19 miliarde de lei, cu alte 
cuvinte, acesta s-a situat sub ţinta de circa 4,5 miliarde de lei, convenită cu FMI. Altfel spus, aceste rezultate foarte 
bune ale României în privinţa deficitelor, îi permit ţării noastre să se împrumute mult mai ieftin pe pieţele 
internaţionale şi, în acelaşi timp, îi dau posibilitatea să aibă un impact pozitiv, pe termen lung, asupra cursului de 
schimb în raport cu celelalte valute. 

De asemenea, consider că trebuie menţionat faptul că România  înregistrează rezultate remarcabile şi în 
privinţa deficitului comercial, diferenţa dintre exporturi şi importuri atingând, la începutul acestui an, cel mai mic 
nivel din ultimii zece ani - în condiţiile în care exporturile au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 10%, 
în timp ce importurile au înregistrat un avans de numai 2%. 

O altă reuşită a Guvernului USL, care cred că merită menţionată, este reprezentată de îmbunătăţirea sensibilă 
a colectării taxelor şi impozitelor la bugetul de stat: veniturile bugetare au crescut în primele trei luni cu 1,3 miliarde 
de lei faţă de aceeaşi perioadă din 2012, respectiv cu un procent de 3%. 

Ca o recunoştere a politicilor economice eficiente ale Guvernului USL, deci a implementării într-un timp 
destul de scurt a unor măsuri care au avut rolul de a stabiliza economia României, cele mai importante agenţii 
internaţionale de rating au anunţat recent menţinerea  ratingurilor acordate ţării noastre. 

Cred că acest lucru are un impact important asupra imaginii ţării noastre, având în vedere contextul dificil 
actual din Europa, permiţându-i astfel statului român să se împrumute, în continuare, în condiţii foarte bune, de pe 
pieţele financiare, pentru a efectua investiţii majore, dar şi ca România să devină, la rândul ei, o piaţă din ce în ce mai 
atractivă pentru marii investitori străini.  

Aceste realizări ale Guvernului USL în plan economic confirmă, încă o dată, faptul că noi am luat în serios 
actul de guvernare, dar şi că luăm, într-adevăr, cele mai pertinente măsuri, pentru a-i putea da cât mai multe şanse 
economiei româneşti să se redreseze cât mult mai rapid.  

Dar cred că cea mai importantă realizare este faptul că noi am reuşit să luăm toate aceste măsuri făcând, în 
acelaşi timp, şi dreptatea socială promisă în campanie: am reîntregit salariile, am indexat pensiile şi am majorat unele 
ajutoare sociale, nu creând deficite în alte zone, ci ca urmare a unei mai bune gestionări a banului public şi a opririi 
jafului permis de fostele guvernări ale PDL! 

 
Deputat, 

Mihai Lupu 
 

*** 
 

USL – primul an de guvernare cu rezultate pozitive evidente în plan economic şi social 
 
Stimaţi colegi, 
 

La începutul acestei luni, USL a marcat primul an de guvernare al cărui bilanţ are, cred eu, rezultate foarte 
bune, demne de remarcat ca având un impact benefic- substanţial atât în plan social, dar, mai ales, în plan economic, 
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din punctul de vedere  al creării unei stabilităţii macroeconomice importante şi îndelung aşteptate, cu efecte pozitive 
evidente pentru perioada următoare. 

În acest context, al bilanţului la un an de guvernare, la care contribuim şi noi, liberalii, cred că trebuie să ne 
reamintim că USL a reuşit, încă de anul trecut - aşa cum promisese de pe vremea când eram în opoziţie, dar şi în 
campaniile electorale pentru alegerile locale şi parlamentare -, reîntregirea salariilor, în două tranşe, până la nivelul 
cuantumului acestora din anul 2010, repararea nedreptăţii făcute pensionarilor, în ceea ce priveşte reţinerile ilegale 
din pensii, nedreptate practicată de către fostele guverne ale PDL, dar şi creşterea indemnizaţiilor pentru mame de la 
1 octombrie 2012, de la 75% la 85% din venitul net sau indexarea pensiilor cu 4%, de la începutul lui 2013. 

Creşterea semnificativă a numărului de salariaţi şi, implicit, reducerea şomajului, creşterea salariului minim 
pe economie sau sprijinirea tinerilor şi a altor categorii sociale defavorizate, fie prin acordarea unor facilităţi 
financiare, fie prin mărirea unor ajutoare sociale, toate aceste măsuri au fost posibile în acelaşi timp în care au fost 
puse şi bazele unei stabilităţii economice reale, deoarece, noi, cei din USL, am demonstrat românilor că România 
poate fi guvernată şi altfel!  

O altă importantă realizare care trebuie menţionată la ceas de bilanţ şi care are rolul de a pune bazele unei 
relansări viabile economiei româneşti, cred că este cea referitoare la crearea unui climat economic stabil, confirmat 
recent şi de către instituţii prestigoase de rating, în care indicatorii macroeconomici antamaţi cu FMI şi Comisia 
Europeană au fost mai mult decât respectaţi. 

În acest sens, cred că putem sublinia faptul că respectarea ţintelor de deficit bugetar, scăderea semnificativă a 
deficitului comercial al României, prin creşterea exporturilor la un nivel neatins în ultimii zece ani, precum şi 
îmbunătăţirea clară a colectărilor bugetare, sunt câteva premise care au reaşezat economia românească în matca ei 
anterioară, cea de dinainte de 2008 şi care au creat un climat economic stabil, predictibil şi mult mai atractiv pentru 
investiţiile importante. 

Consider că noi arătăm, în mod constant, că se poate guverna şi responsabil, în primul rând în interesul 
cetăţeanului şi al economiei în ansamblul ei! Şi acest lucru se întâmplă de această dată într-un mod firesc: nu prin 
practicarea intensivă a unei politici de risipă continuă a banului public, aşa cum instituiseră fostele guverne ale PDL, 
ci prin transparentizarea actului de guvernare, prin stoparea efectivă a jafului public şi, evident, prin redistribuirea 
veniturilor bugetare, exact acolo unde este într-adevăr nevoie de acestea! 
Vă mulţumesc! 
 

Deputat, 
Ştefan Băişanu 

 
*** 

 
Familia românească în Ziua Internaţională a Familiei 

 
Prin Decizia din 20 septembrie 1993 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite s-a decretat ca, în 

data de 15 mai în fiecare an, să se sărbătorească Ziua Internaţională a Familiei. 
       Astfel, începând din 1994 în întreaga lume şi începând din anul 1995 în România, în ziua de 15 mai se 
evidenţiază rolul pe care familia îl are pentru individ, pe de o parte, şi pentru colectivităţile umane agregate care 
trăiesc în unităţi teritoriale distincte: comune, oraşe, regiuni, ţări, continente.  
      Este cazul, aşadar, cu această ocazie, să întreprindem o analiză a ceea ce înseamnă familia românească pentru 
funcţionarea societăţii, ca punte între trecutul şi viitorul naţiunii, ca loc unde societatea se clădeşte sau se distruge. 
     Vom constata că, secătuită din punct de vedere economic, familia se confruntă cu următoarele probleme 
fundamentale: 
- imposibilitatea tinerilor de a se căsători până la vârste fiziologic optime şi a aduce pe lume copii din cauza 
lipsei locurilor de muncă şi a locuinţelor; 
- dificultăţi majore în a creşte şi educa preşcolarii din cauza lipsei unui sistem articulat şi stimulativ de 
facilităţi acordate părinţilor cu copii mici (numărul foarte mic de creşe, de grădiniţe) şi indemnizaţii la nivelul celor 
standard din UE; 
- un sistem sanitar carenţat, care periclitează sănătatea familiei pe tot parcursul evoluţiei indivizilor, de la 
stadiul de făt intrauterin, până la acela de persoană ajunsă la senectute, ceea ce face ca atât copiii, cât şi bătrânii să fie 
dificil de îngrijit; 
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- lipsa unor programe naţionale susţinute mediatic pentru educarea în sensul respectării dreptului la viaţă şi 
demnitate în cadrul familiei, pentru combaterea violenţei conjugale şi a violenţei împotriva copiilor; Şi în cazul în 
care ar exista astfel de programe, ar trebui ca CNA să impună televiziunilor promovarea lor la ore optime; Deemenea, 
tot CNA ar trebui să se inspire din reglemntările din alte ţări, unde eventualele promovări ale violenţei conjugale, a 
violenţei împotriva copiilor sunt sancţionate draconic tocmai pentru a descuraja fenomenul.  
- rata mare a divorţurilor; 
- educaţia subfinanţată o lungă perioadă de timp, neadaptată la nevoile economiei. 
 

În acest context, ultimele măsuri de sprijin acordat familiilor celor mai sărace, prin creşterea alocaţiilor şi a 
venitului minim garantat, chiar dacă sunt insuficiente sunt salutare pe termen scurt, dovedind eforturile făcute de 
către Guvernul USL în scop social. 

Nu putem să remarcăm că Guvernul USL a materializat unele măsuri în acest sens:  în mod concret, salariul 
mediu pe economie a crescut la 1.547 lei (adică 7,1%), s-au reîntregit salariilor bugetarilor, a fost adoptată legea care 
prevede majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului de la 75% la 85% din venitul net, începând cu 1 octombrie 
2012. 

Mai mult, Mariana Câmpeanu, ministrul liberal al Muncii,  a anunţat acum câteva zile că salariile şi pensiile ar 
putea creşte de la începutul anului 2014, la fel si alocaţiile copiilor, mai ales că nicio alocatie nu a mai crescut din 
anul 2008.  

Totuşi, preocuparea pe termen mediu şi lung a guvernului USL este relansarea economică, motiv din care avem 
în pregătire un nou pachet de sprijin al IMM-urilor, astfel încât, prin suplimentarea locurilor de muncă, să se 
amelioreze starea de insecuritate economică a familiei. 

 
Deputat, 

Carmen Hărău 
 

*** 
 
 

La împlinirea unui an de guvernare USL se impun câteva concluzii pe care aş dori să le evidenţiez astăzi de 
la tribuna Parlamentului.  

Pentru a-şi îndeplini promisiunile din campanie, Guvernul USL a adoptat o serie de măsuri reparatorii de 
dreptate socială şi anume: reîntregirea salariilor bugetarilor, la nivelul celor din 2010, returnarea către pensionari a 
CAS-ului încasat ilegal de guvernele PDL, precum şi creşterea salariului minim pe economie, în primă etapă – la 750 
ron de la 1 februarie, în cea de-a doua etapă – la 800 de lei de la 1 iulie. 

Printre alte măsuri de impact, adoptate de USL de la preluarea guvernării, se numără plata subvenţiilor către 
agricultori, deblocarea procesului de absorbţie a fondurilor europene, prioritizarea investiţiilor, înfiinţarea Comisiei 
pentru revizuirea Constituţiei şi implementarea regionalizării începând cu anul 2014. 
Multe dintre angajamentele asumate în programul de guvernare sunt prevăzute a fi îndeplinite în orizontul de 
guvernare 2013-2016 şi ca atare, le voi prezenta şi analiza la momentul potrivit.  

Până atunci, aş dori să solicit Guvernului să analizeze mai atent situaţia persoanelor aflate în dificultate, cum 
ar fi persoanele cu handicap din naştere, care trebuie să facă faţă atât acestui handicap, cât şi efectelor devastatoare 
ale crizei economice.  

În acest sens, cred că este necesară şi binevenită majorarea cuantumului drepturilor cuvenite persoanelor cu 
handicap, peste indicele creşterii preţurilor de consum (care se realizează anual), precum şi o nouă reglementare care 
să evidenţieze în mod clar statutul şi particularitatea persoanelor cu handicap din naştere faţă de cele care au handicap 
dobândit. 

 
Deputat, 

Theodor Nicolescu 
 

*** 
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 Săptămâna trecută, Camera Deputaţilor a dezbătut şi a respins moţiunea simplă depusă de grupul parlamentar 
al PDL privind managementul privat în companiile de stat. La finalul dezbaterilor, mai mulţi deputaţi ai PDL nu au 
mai votat propria moţiune, fapt care demonstrează inconsistenţa şi neseriozitatea acestui demers, mai degrabă 
populist şi fără legătură cu realitatea economică. 

Iată, PDL nu se dezminte şi dovedeşte şi astăzi că trăieşte într-o lume paralelă în raport cu economia 
românească, aşa cum a demonstrat în cei aproape patru ani cât a condus România. 

După dezastrul economic provocat între ianuarie 2009 şi aprilie 2012 de fosta guvernare PDL, am crezut că 
liderii şi parlamentarii acestui partid  se vor abţine o bună perioadă de timp să mai vorbească despre salariile 
românilor, tăiate cu 25% în acea perioadă, despre mediul de afaceri şi IMM-uri, 200.000 dintre ele falimentate de 
impozitul forfetar introdus de dl. Pogea, despre pensii, dacă nu tăiate, atunci micşorate abuziv cu 5,5% puncte 
procentuale, despre alte drepturi amputate fără discernământ precum indemnizaţiile mamelor şi alocaţiile copiilor. 

Chiar dacă lipsit de argumente şi de credibilitate după propriul eşec la guvernare, care i-ar fi dat prilejul să 
tacă pentru mult timp, nu din dragoste faţă de USL, ci din respect faţă de români, acest partid abordează în spaţiul 
public tema managementului companiilor de stat după ce în perioada 2009-2011 nu a promovat managementul privat 
în fruntea acestor companii, din contră, le-a căpuşat şi politizat încât le-a pus pe butuci. Aşa s-a întâmplat la Oltchim, 
la Compania Naţională a Huilei, la Hidroelectrica, la CFR Marfă şi la orice companie unde PDL a reuşit să-şi impună 
politrucii la conducere. 

Mai grav este că PDL a adus comunităţi locale întregi, dependente de soarta economică a acestor companii, 
pe câte un butoi de pulbere, condamnându-le la subdezvoltare. 
 La fel de grav este că PDL a transformat aceste companii în adevărate puşculiţe de partid în detrimentul şi pe 
spinarea angajaţilor din cadrul acestora, cărora le-aţi oferit la schimb un sentiment de neîncredere şi de nesiguranţă în 
ziua de mâine. 
 PDL nu este preocupat atât de tare de soarta acestor companii şi de creşterea arieratelor lor, aşa cum lasă să 
se înţeleagă, ci mai degrabă de soarta politrucilor numiţi în perioada 2009-2011 şi de scăderea conturilor băieţilor 
deştepţi, abonaţi la afacerile cu statul şi conectaţi până mai ieri la vistieria PDL. 

Şi cum minciuna are picioare scurte, jaful din timpul guvernării PDL iese la lumină din ce în ce mai mult. Un 
control efectuat de Corpul de Control al Guvernului la Complexul Energetic Oltenia a dus la descoperirea unor 
operaţiuni ilicite desfăşurate aici în perioada 2010-2012, fiind vorba de contracte de sponsorizare de zeci de milioane 
de lei, contracte de prestări servicii supraevaluate, dar şi achiziţii de autoturisme, lucru interzis de lege în perioada 
respectivă. 

Corpul de Control al Guvernului va sesiza DNA cu privire la aceste nereguli, astfel încât instituţiile abilitate 
să le poată cerceta mai departe, urmând apoi a decide dacă au fost comise infracţiuni sau nu. 

Astfel, Guvernul USL este hotărât să continue demersul asumat de decăpuşare a companiilor de stat, în 
special a celor din energie, şi de stopare a jafului din bani publici, practicat de PDL. 
 

Deputat, 
Erland Cocei 

 
*** 

 
Combatarea crimei organizate, a corupţiei şi spălării banilor pe agenda Parlamentului European 
 
 Problematica prevenirii şi combaterii crimei organizate şi a fenomenelor conexe (corupţie, spălare de bani, 

terorism etc.) la nivelul statelor membre UE a intrat în atenţia Parlamentului European care, în martie 2012, a 
înfiinţat o comisie specială denumită pe scurt CRIM (Comisia pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani). 
Mandatul CRIM are o durată de un an, existând posibilitatea de a fi prelungit cu şase luni, şi are ca misiune studierea 
şi analizarea fenomenelor infracţionale, precum şi elaborarea unui plan de combatere a crimei organizate la nivelul 
Uniunii Europene.  

Încă de la înfiinţare, CRIM şi-a propus să reunească în jurul aceleiaşi mese diferitele instituţii, organizaţii 
internaţionale şi europene, precum şi autorităţile răspunzătoare de anchete şi autorităţile judiciare naţionale, în scopul 
elaborării unei strategii integrate şi globale vizând combaterea eficace a sistemelor infracţionale şi a activităţilor 
conexe ale acestora, cum ar fi corupţia şi spălarea de bani. 
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În data de 7 mai a.c., la Bruxelles, a fost organizată o consultare a Comisiei CRIM cu reprezentanţi ai 
parlamentelor naţionale din statele membre în vederea familiarizării cu cele mai bune iniţiative legislative în 
domeniul combaterii crimei organizate, corupţiei şi spălării banilor. În prealabil, secretariatul Comisiei CRIM a 
trimis structurilor de specialitate din cadrul parlamentelor naţionale chestionare pentru evaluarea activităţilor 
desfăşurate în acest domeniu. Din partea Parlamentului României, au participat la lucrările acestei comisii, deputatul 
Mircea Grosaru (Comisia Juridică, disciplină şi imunităţi), senatorul Petru Filip (Comisia pentru relaţii externe) şi 
subsemnatul (Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională). 

Lucările comisiei interparlamentare din data de 7 mai a.c. au fost prezidate de Sonia Alfano în calitatea sa de 
preşedinte CRIM, asistată de Salvatore Iacolino, raportor special. De asemenea, participanţii au fost onoraţi de 
prezenţa doamnei Cecilia Malmström, Comisiarul european pentru Afaceri Interne, care a susţinut o informare cu 
privire la progresele europene în lupta împotriva crimei organizate.  

Ca reprezentant al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, apreciez că România a 
înregistrat progrese remarcabile în lupta împotriva corupţiei prin acţiunea concertată a instituţiilor specializate ca 
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Agenţia Naţională de Integritate (ANI) şi a instituţiilor partenere din cadrul 
MAI, SRI, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, în ultimii ani, s-a acţionat eficient 
şi împotriva crimei organizate transfrontalier care interesa securitatea naţională a României. O provocare importantă 
în acest domeniu de activitate rămâne combaterea evaziunii fiscale şi a spălării banilor. În acest sens, se estimează că 
anual ţara noastră pierde aproximativ 18 miliarde de euro din evaziune fiscală, ceea ce reprezintă cca. 14% din PIB. 
Pe această componentă asociată crimei organizate, mai avem de lucrat în sensul completării şi aprofundării cadrului 
legislativ existent pentru ca instituţiile abilitate să acţioneze eficient şi eficace. 

Crima organizată, mafiile şi sistemele infracţionale continuă să reprezinte o ameninţare concretă pentru 
securitatea şi libertatea cetăţenilor europeni. Prin urmare, înfiinţarea CRIM de către Parlamentul European răspunde 
unei nevoi concrete de a orienta agenda legislativă a acestui for în colaborare cu parlamentele naţionale pentru a oferi 
instituţiilor specializate de la nivelul UE un cadru legislativ eficient în combaterea acestor riscuri, ameninţări şi 
vulnerabilităţi la adresa securităţii interne a statelor membre UE. 

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 

Suprataxarea salariilor “exagerate”- o măsură inutilă şi de neacceptat 
 
Săptămâna trecută s-a aflat – în urma unor declaraţii date presei de către vicepremierul Daniel Chiţoiu – că la 

sfârşitul anului 2012 s-a discutat în USL subiectul suprataxării angajaţilor de la stat dar şi a angajaţilor din mediul 
privat care obţin venituri de peste 1.000 de Euro. Aşa cum era firesc, reprezentanţii PNL în coaliţie nu au fost de 
acord cu această suprataxare şi, cel puţin formal, s-a anunţat că subiectul este închis. 

Cu toate acestea, există însă voci – chiar premierul Victor Ponta este cel care s-a pronunţat recent, la o 
conferinţă de presă susţinută la Ruse, în Bulgaria – care susţin redeschiderea discuţiei privind suprataxarea, cel puţin 
la nivelul angajaţilor din unele companii ale statului. 

Nu doar în calitate de membru al PNL, ci şi în calitate de simplu observator al situaţiei consider că 
suprataxarea veniturilor care depăşesc 1.000 de euro, nu este doar inoportună, ci chiar nocivă. În primul rând, pentru 
că se alterează principiul utilizat de câţiva ani buni, al cotei unice de impozitare, de 16%. Vrea să reamintesc că 
introducerea cotei unice de impozitare a reprezentat şi reprezintă un succes din punct de vedere economic.  

Ce înseamnă a suprataxa sau a supraimpozita de fapt, veniturile mai mari de 1.000 de euro? Înseamnă în 
primul rând o renunţare la un principiu, înseamnă dezicerea de ce s-a stabilit în programul de guvernare aprobat de 
Parlament. 

Din păcate, din discuţiile care se poartă pe acest subiect – şi mă refer în primul rând la populismul afişat de 
anumite medii de informare – se omit două amănunte. Veniturile în cauză sunt venituri fie apropiate fie similare 
salariilor din UE şi, în general, preţurile în România sunt aliniate la cele din UE. Un alt amănunt: de regulă 
persoanele care au o situaţie materială ridicată sau peste nivelul mediu, mai sunt supuse unor impozitări (tot de 16%), 
pentru că de regulă aceste persoane au depozite în bănci dobânzile se impozitează sau obţin dividente, care şi ele se 
impozitează. Mai mult, instabilitatea legislativă prin modificări succesive ale actelor normative sperie mai mult 
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investitorii străini care nu mai pot investi în pregătirea angajaţilor şi nu-i mai pot stimula financiar, prin aceste 
supraimpozitări. 

Sunt însă şi de acord cu vocile care susţin că există dezechilibre inadmisibile între diferite categorii de 
angajaţi şi mă refer aici în special la exemplele prezentate ale unor membri de conducere din companiile de stat. 

Dar aceste dezechilibre pot fi rezolvate foarte uşor. În primul rând, ştiu că s-a discutat în USL – şi chiar toată 
lumea a fost de acord – cu o reducere a impozitării pentru persoanele cu venituri mici şi foarte mici. Ştiu că au fost 
discuţii privind cote de 12, 10 şi chiar 8% în funcţiile de veniturile mici. Sigur, această măsură este una mai mult de 
protecţie socială. 

Dar, pentru eliminarea dezechilibrelor se poate lua altă măsură: ajustarea legii salarizării. Aici se pot impune 
criterii clare de performanţă în funcţie de care să fie remuneraţi cei care deţin funcţii de conducere plătite cu acele 
salarii de care se face atâta caz. Evident, nu este normal ca la o companie care merge pe pierderi mari, care este 
aproape falimentară, cei din conducere să încaseze salarii pe care nu le merită şi care nu se justifică. 

Totuşi consider că discuţia privind salariile „exagerate” este una artificială şi mai mult, una prin care se 
încearcă obţinerea unui câştig de imagine. În primul rând trebuie spus – datele sunt oferite de cunoscători în domeniu 
– doar 0,3% din angajaţii de la companiile de stat beneficează de salariile mai sus amintite. În acest caz este clar că 
nu se realizează nicio economie prin supraimpozitare. Mai mult, şi nu o spun eu, ci sindicaliştii din domeniu, cei care 
încasează salariile „exagerate” nu sunt bugetari, chiar dacă companiile respective au capital majoritar de stat. 

Ca liberal nu pot accepta renunţarea la cota unică, nu pot accepta o suprataxare a unor salarii, indiferent dacă 
este vorba de angajaţi la stat sau din mediul privat. Optez însă pentru o salarizare corectă, raportată la importanţa, 
calitatea şi rezultatul muncii depuse.  

Consider că declarând „subiectul închis”, sau cel puţin blocat în varianta vehiculată, conducerea PNL 
respectă ceea ce a promis în campania electorală şi respectă principiile liberale.  

 
Deputat, 

Gigel Ştirbu 
 

*** 
 

Cadastrul naţional trebuie să fie prioritate majoră a guvernării 
            
Doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, 
 
La capitolul recorduri nedorite România marchează „performanţa” de a fi una dintre puţinele, dacă nu chiar 

singura ţară din Uniunea Europeană fără un cadastru naţional al terenurilor, fie ele agricole, neagricole sau forestiere. 
Simplificând lucrurile am putea spune că nu există ordine în ceea ce priveşte avuţia naţională, şi nici în ceea ce 
priveşte avuţia individuală, desigur cu excepţiile de rigoare. 

  Este greu să enumeri toate consecinţele care rezultă din această unicitate nefericită, dar aş puncta totuşi 
câteva: necunoaşterea exactă a suprafeţelor şi amplasamentelor, haos în evidenţe, suprapuneri între titlurile de 
proprietate, complicaţii în limpezirea regimului proprietăţii, cu efecte în privinţa investiţiilor, accesului la credite, 
realizarea succesiunilor, impozitarea de către primării şi multe altele. 

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât în majoritatea statelor dezvoltate ceea ce România nu are în anul de graţie 
2013, există şi funcţionează de peste 200 de ani. Desigur, unii ar putea spune  că responsabile pentru toată această 
situaţie ar fi condiţiile economice, sociale şi politice unice în care s-a aflat ţara noastră în decursul timpului, care n-au 
permis realizarea cadastrului naţional,  aşa cum s-a întâmplat în marea majoritate a ţărilor dezvoltate.  

Nici ceea ce au făcut alţii n-am reuşit să conservăm foarte bine sau cel puţin să continuăm să mergem pe acelaşi 
tipar.  În Ardeal şi Bucovina, prin 1890 guvernarea  austro-ungară a realizat, cu largul suport al armatei de atunci, 
care includea ofiţeri geodezi, o evidenţă cadastrală, considerată un adevărat model în materie.  Pentru că n-a fost 
întreţinută şi actualizată în timp, această evidenţă şi-a pierdut din valabilitate. 

Dacă mai bine de o jumătate de secol, în România, pe proprietatea individuală nu s-a pus niciun preţ, şi implicit 
nici pe cadastrul naţional, lucrurile nu s-au mişcat din acest punct de vedere nici după 1989.  

În 1996 a apărut totuşi legea cadastrului şi proprietăţii imobiliare, numărul 7, despre care experţii spun că este 
apropiată prin conţinut de legile similare din Uniunea Europeană.  Chiar la articolul 1 această lege vorbeşte despre 
cadastru, adică evidenţa tehnică, economică şi juridică a bunurilor imobiliare, ca fiind “ un sistem informaţional 
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unitar la nivelul ţării, dar şi obligatoriu”. Se subînţelege că este obligatoriu pentru  statul român care este principalul 
responsabil de realizarea cadastrului naţional.  

De atunci, însă, cu excepţia bunelor intenţii, a unor programe secvenţiale cum ar fi cele demarate prin Banca 
Mondială în câteva localităţi din şapte judeţe pilot şi a unor fraze sforăitoare ale foştilor oficiali ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale, împinşi la spate de Comisia Europeană, nu s-a mai întâmplat nimic.  

Pentru că n-au mai putut aştepta ca statul să demareze uriaşul mecanism care să pornească programul naţional de 
cadastrare şi întăbulare, despre care un fost ministru al dezvoltării aprecia că ar costa mai bine de 500 de milioane de 
euro, unele comunităţi mici au luat pe cont propriu acest demers.  

În judeţul din care vin, Bistriţa-Năsăud, mai multe comune şi un oraş  s-au apucat gospodăreşte de treabă . În  
Măgura Ilvei, Ilva Mică, Ilva Mare şi Lunca Ilvei administraţiile au realizat în regie proprie ceea ce statul n-a putut 
face pentru comunităţile lor. Este vorba însă de comune relative înstărite, care au reuşit să facă acest efort financiar, 
deloc de neglijat, pentru că au plătit chiar şi o jumătate de million de euro pentru o asemenea lucrare. Şi oraşul 
Bistriţa va fi primul din ţară cu cadastru general realizat în regie proprie, iar lucrările au demarat deja în 2010. Dar 
acestea sunt excepţii. 

Daca statul nu finanţează cadastrul general, degeaba avem legile proprietăţii şi bune intenţii. Iar exerciţiul 
financiar 2014-2020 al Uniunii Europene trebuie să găsească Guvernul cu lecţiile făcute, pregătit pentru a putea 
absorbi pentru acest ambiţios proiect fondurile necesare. 

 
Deputat, 

Stelian Nechita Dolha 
 

*** 
 

Oradea – centrul Europei pentru o zi 
 

 Uniunea Europeanã nu înseamnã doar taxe şi impozite, ratã de absorbţie, reguli şi directive; Uniunea 
Europeanã înseamnã oameni, diversitate, multiculturalitate şi valori. 
 Oradea a fost din nou, promotorul unui parteneriat deosebit, care a reuşit sã surprindã esenţa Uniunii 
Europene, în cadrul proiectului „Uniţi în Diversitate” 

În data de 9 mai 2013, la iniţiativa şi sub coordonarea mea, 33 de unitãţi de învãţãmânt, Primãria Oradea, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Teatrul Regina Maria Oradea, Filarmonica de Stat Oradea, s-au unit pentru a 
realiza un eveniment inedit şi pentru a sãrbãtori unitatea şi diversitatea Europei, cu ocazia Zilei Europei. 

Elevii orãdeni au realizat standuri de prezentare aferente fiecãrui stat-membru al Uniunii Europene, programe 
artistice, reuşind cu originalitate, creativitate şi inteligenţã sã surprindã, cât mai real şi sugestiv, profilul ţării 
respective, cu obiceiuri şi tradiţii naţionale specifice, simboluri naţionale, personalităţi reprezentative şi mâncăruri 
tradiţionale consacrate.   

Sãrbãtoarea a fost întregitã de acordurile muzicale ale Imnului Europei, interpretat într-o manierã 
surprinzãtoare de cãtre Orchestra Liceului de Arte din Oradea şi Corul Filarmonicii de Stat Oradea.  

Acest eveniment a contribuit la creşterea gradului de conştientizare a faptului cã suntem cetãţeni europeni, 
fiecare cu specificul lui, la promovarea activitãţilor instituţiilor de educaţie şi culturã într-un spaţiu neconvenţional şi 
la experimentarea şi dezvoltarea unui parteneriat special între instituţiile implicate. 

Colaborarea dintre instituţiile de învãţãmânt şi alte instituţii trebuie sã devinã o obişnuinţã pe plan local, fie 
cã este vorba de o sãrbãtoare, fie cã este vorba de realizarea planului de şcolarizare astfel încât să corespundă 
nevoilor comunităţii locale. 

Succesul înregistrat de aceastã iniţiativã, demonstrat atât prin prezenţa spectaculoasã a orãdenilor, a 
receptivitãţii comunitãţii locale, a unitãţilor de învãţãmânt şi celorlalte instituţii implicate, mã determinã sã solicit 
includerea acestui tip de proiect educativ în Planul de activitãţi educative la nivel naţional. 

 
Deputat, 

Florica Cherecheş 
 

*** 
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Vreau să ne cinstim oamenii care ne fac cinste! 

 
Vin astăzi la tribuna Parlamentului pentru a susţine şi sprijini iniţiativele comunităţilor locale clujene de a-şi 

arăta onora oamenii de valoare şi de a le arăta respectul cuvenit în timpul vieţii acestora, nu numai după trecerea lor 
în nefiinţă. Astfel, consider că gestul autorităţilor din comuna Ciurila, de a acorda titlul de Cetăţean de Onoare 
artistului Sergiu Sotelecan, pentru promovarea tradiţiilor şi folclorului neamului său, este unul demn de a fi urmat de 
toate comunităţile locale din toată ţara, pentru că oameni valoroşi, ce pot fi adevăraţi ambasadori ai neamului lor, 
merită recunoaşterea publică a activităţii lor. 

La invitaţia autorităţilor locale, am participat la şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Ciurila, 
în cadrul căreia i-a fost decernat titlul de Cetăţean de Onoare apreciatului artist popular Sergiu Sotelecan. La 
eveniment, interpretul onorat de comunitatea locală a avut alături numeroşi artişti consacraţi: Ionuţ Fulea, Marinela 
Zăgrean Istici, Andreea Socaci, Nelu Morar, Gabi Bunea, Nelu Gabor, Dorin Nemes, pe primarii comunelor Petreştii 
de Jos şi Aghiresu, Pârv Ioan şi Lehene Sorinel Gelu, precum şi numeroşi locuitori ai comunei Ciurila. Primarul 
comunei Ciurila, Teodor Cristinel Popa, şi-a îndemnat consătenii să fie mândri de proaspătul lor cetăţean de onoare, 
exprimându-şi convingerea că Sergiu Sotelecan îi poate face cunoscuţi în toată ţara şi chiar peste hotare.  

Avem nevoie de toţi oamenii valoroşi din comunităţile locale, întrucât ei sunt ambasadorii noştri în lumea 
întreagă. Trebuie să fim mândri de ei şi să le fim recunoscători pentru ceea ce fac în domeniile lor de activitate. E 
absolut firesc să le arătăm aprecierea noastră când o pot simţi direct, nu numai după ce ei nu mai sunt printre noi. Ne 
respectăm trecutul, dar trebuie să învăţăm să ne apreciem prezentul, pentru că aşa vom avea un viitor! 

Plecând de la ideea de ne cinsti oamenii care fac cinste locurilor din care provin, prin ceea ce fac în ţară şi în 
străinătate, voi iniţia un proiect de promovare a judeţului Cluj prin intermediul valorilor sale umane. Astfel, voi 
propune autorităţilor judeţene din Cluj o acţiune de implicare a oamenilor de cultură, de artă, a sportivilor de 
performanţă, a oamenilor de ştiinţă recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional într-un proiect de promovare a 
locurilor pe care le reprezintă în Parlament.   
 

Deputat, 
Elena Uioreanu 

 
*** 

 
Fiecare comună din Colegiul 9 Cluj va avea un partener străin până în 2016! 

 
Îmi propun şi am şanse foarte mari de reuşită ca până la sfârşitul primului meu mandat în legislativul ţării să 

intermediez stabilirea unor parteneriate între administraţiile publice locale din Colegiul 9 Cluj şi instituţii omoloage 
din străinătate, din state membre ale UE sau neafiliate construcţiei europene.  

Militez că parteneriatele sau înfrăţirile între comune din colegiul pe care îl reprezint în Parlament şi localităţi 
din afara graniţelor ţării pot avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice a comunităţilor din judeţul Cluj, 
prin realizarea unor schimburi de bune practici, promovarea oportunităţilor turistice şi a potenţialului investiţional 
local pe acest domeniu. Cetăţenii străinii sunt deschişi să ne cunoască, să ne viziteze şi chiar să investească, iar noi 
trebuie doar să ştim să ne prezentăm, să îi atragem la noi acasă. Am observat personal acest interes al străinilor pentru 
ţara noastră, în timpul vizitei la Tureni a unei delegaţii din Suedia, din judeţul Blekinge, înfrăţit cu Clujul din luna 
august 2012. Dacă toate autorităţile locale din Colegiul 9 ar proceda precum primarul comunei Tureni, Elena Daniela 
Mănăilă, străinii ar fi uşor de ”cucerit”, nefiind nevoie de mari eforturi ci doar de arătat valorile tradiţionale şi 
culturale ale comunităţii. 

Imi  asum public responsabilitatea ca în toate întâlnirile cu delegaţii din străinătate şi în vizitele oficiale pe 
care le voi întreprinde în calitatea sa de parlamentar să lansez propuneri de înfrăţiri şi stabilire de parteneriate cu 
administraţiile locale din Colegiul 9, pentru a contribui şi în acest fel la dezvoltarea comunităţilor pe care le reprezint. 
Tinta mea este ca fiecare comună în parte din Colegiul 9 să aibă până în 2016 câte o relaţie oficială cu un partener din 
străinătate. 
 

Deputat, 
Elena Uioreanu 
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*** 
 
 
 Săptămâna trecută, s-a împlinit un an de când USL a reuşit să pună capăt guvernării dezastruoase şi 
iresponsabile a PDL din perioada 2009-2011, care a împovărat România şi a adus populaţia la un grad de sărăcie 
extremă, la limita suportabilităţii. 
Totodată, acest moment înseamnă şi un an de guvernare a Uniunii Social-Liberale şi ca atare, putem trece în revistă 
principalele realizări ale Guvernului Ponta, raportat la angajamente şi promisiuni. 
 USL a demonstrat în această perioadă că îşi respectă promisiunile asumate în faţa cetăţenilor, reparând în 
primul rând nedreptăţile legate de salarii, de pensii, de indemnizaţii pentru mame şi de alte ajutoare destinate 
persoanelor vulnerabile în faţa crizei economice din România. 
 Guvernul USL a arătat că în România se poate realiza o consolidare fiscală echilibrată şi sustenabilă, 
continuând ajustarea fiscală fără a tăia din veniturile populaţiei, concomitent cu identificarea soluţiilor de relansare a 
economiei. 
 Deşi a trebuit să rezolve multe dintre problemele rămase necorectate de fostele guverne PDL (nemulţumirile 
legate de tăierile de venituri, risipa şi jaful din bugetul public, energie, bomba unor cheltuieli ridicate cu dobânzile 
după guvernarea pe datorie din ultimii ani etc), Guvernul USL a reuşit să realizeze un compromis corect între 
austeritate şi relansare economică, între economic şi social, între nevoia unui stat puternic şi reducerea risipei. 
 Astfel, USL a demonstrat că România poate fi guvernată şi altfel, într-un mod responsabil, punând mai 
presus legea şi interesul cetăţeanului, în detrimentul intereselor mărunte de partid, apanajul exclusiv al fostei 
guvernări a PDL. 
 Astăzi, ţara noastră beneficiază de o stabilitate politică şi macroeconomică incontestabile şi de un guvern 
solid, care în baza legitimităţii oferite de cetăţeni prin votul din decembrie 2012, îşi poate asuma îndeplinirea 
măsurilor din programul de guvernare şi a reformelor politice (revizuirea Constituţiei, regionalizarea) atât de invocate 
şi de necesare pentru modernizarea statului român.  
 Mai mult, potrivit sondajelor de opinie, prestaţia guvernamentală a USL răspunde aşteptărilor cetăţenilor, ale 
celor care şi-au pus încrederea în această forţă politică, ceea ce arată că România este pe drumul cel bun şi cel corect 
în lupta cu criza economică şi cu efectele ei. 
 Acest lucru a fost şi este posibil pentru că USL, guvernul Ponta, majoritatea parlamentară a USL, au acţionat 
ca o echipă unitară, pentru a-şi îndeplini mandatul încredinţat de cetăţeni, angajamentele asumate în faţa acestora şi a 
partenerilor occidentali, şi care în final trebuie să ducă la relansarea economică a României, la reluarea ritmului de 
creştere economică în folosul oamenilor, aşa cum s-a întâmplat între 2004-2008 în timpul guvernării liberale. 
 

Deputat, 
Titi Holban 

 
*** 

 
Pentru eficienţă în sănătate! 

 
 Un recent sondaj AVANGARDE relevă, între altele, faptul că mai mult de jumătate dintre români avem 
încredere în sistemul sanitar, în condiţiile în care sănătatea ocupă locul doi pe lista principalelor probleme cu care ne 
confruntăm zilnic, situându-se după grija legată de venituri, dar devansând lipsa locurilor de muncă, a locuinţelor, 
problemele de familie, corupţia ori drumurile proaste... 
 Cu alte cuvinte, continuăm să avem încredere în sistemul sanitar românesc, în pofida incontestabilelor 
neajunsuri ale acestuia, care, ZILNIC, ne dau bătăi de cap... 
Situaţia ar putea părea paradoxală, dar nu este deloc aşa! 
 Ştim cu toţii că orice sondaj este un stop- cadru al realităţii momentului. 
 Sunt convinsă că, dacă momentul respectiv nu ar fi fost sfârşitul lui aprilie 2013, ci, să spunem, februarie 
2011, când ministrul de atunci al Sănătăţii, domnul Cseke Attila, afirma că numărul paturilor din spitale va scădea cu 
11.000, întărind, în acest fel, spusele preşedintelui Băsescu, ori când emisiunile de ştiri abundau în imagini cu bolnavi 
scoşi cu bocceluţa pe poarta spitalelor pe care se punea lacăt, sănătatea ar fi ocupat locul 1 la capitolul probleme 
zilnice insurmontabile şi... ultimul loc la încredere! 
 Da, putem începe să avem încredere în sistemul sanitar românesc! 
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 După ce, decenii, doar s-a vorbit, fără să se facă mare lucru pentru reformarea acestuia, iată că lucrurile intră 
în linie dreaptă: rând pe rând, se închid robinetele fraudei şi risipei, iar fondurile nu mai sunt direcţionate 
discreţionar, ci ţintite eficient. 
 Recent, Ministrul Nicolăescu a prezentat rezultatele Programului Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate 
Publică (PNESSP), derulat în anii 2007-2008, la iniţiativa sa. 
 Acest Program a avut trei obiective principale: responsabilizarea individului faţă de propria-i sănătate, 
refacerea relaţiei medic-pacient şi transformarea ei în relaţia medic- cetăţean şi, nu în ultimul rând, sprijinirea 
anumitor segmente vulnerabile ale populaţiei pentru a- şi putea cunoaşte starea de sănătate. 
 În urma evaluărilor făcute, pe lângă efectul imediat al schimbării atitudinii cetăţenilor în ceea ce priveşte 
interesul acordat preventiv stării de sănătate proprii şi al depistării unor boli de care sute de mii de cetăţeni sufereau 
fără să ştie, Ministerul a cules şi datele necesare alcătuirii unei hărţi de risc la nivelul întregii populaţii, valabilă pe 
termen mediu şi lung. 
 Astfel, bolile cardio-vasculare, diabetul zaharat, ciroza şi cancerul au fost evaluate ca având cel mai mare 
potenţial de risc la nivel naţional, urmând ca fondurile destinate prevenţiei către aceste afecţiuni să se îndrepte cu 
prioritate. 
 În egală măsură, fondurile necesare tratării bolilor pot fi apreciate relativ exact, cunoscându-se numeric, ba 
chiar şi nominal, persoanele suferind de acestea. 
 Rezultatele Programului au condus, însă, şi la o viziune de ansamblu, la nivel de politică publică având drept 
scop îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, politică ce nu poate fi implementată, ca până acum, de o singură 
entitate responsabilă, Ministerul Sănătăţii, ci trebuie să fie rezultatul conlucrării cu Ministerul Educaţiei (informare, 
educare începând din şcoală), cu Ministerul Agriculturii (alimentaţie corectă), cu Ministerul Muncii (cazuri sociale, 
grupuri defavorizate, vulnerabile) şi chiar cu societatea civilă, care, prin ong- urile active, poate (re)acţiona în toate 
aceste zone. 
 În calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru Sănătate a Camerei Deputaţilor susţin politica de prevenţie 
promovată de Guvern, apreciez ca utilă şi necesară continuarea programului de evaluare a stării de sănătate a 
populaţiei şi fac un apel către toate entităţile implicate să înţeleagă că punerea în operă, cu profesionalism şi 
seriozitate, a unor astfel de politici este în beneficiul nostru, al tuturor. 
 Românii au înţeles acest lucru şi, iată, l-au şi ”votat”, în proporţie de 51 la sută, exprimându-şi încrederea în 
sistemul sanitar românesc, la sfârşit de aprilie 2013! 

 
Deputat, 

Graţiela Gavrilescu 
 

*** 
 

De ce a utilizat Traian Băsescu logistica statului în deplasări private? 
 

De câteva zile, mai precis din week-end-ul trecut, Traian Băsescu a intrat în campanie electorală. Ca şi în 
perioada de primăvară-vară a anului 2009, suntem în faţa unei campanii electorale mascate de invitaţii (primite de la 
oficiali locali) la unele evenimente din diverse localităţi din ţară. Pentru ce sau mai precis pentru cine face Traian 
Băsescu această campanie este uşor de presupus: pentru viitoarea formaţiune politică în fruntea căreia va activa după 
ce i se va termina mandatul de la Cotroceni. 

Oficial însă, deplasările în ţară din week-end-ul trecut au fost acţiuni private ale preşedintelui Traian 
Băsescu. Plecând de la acest aspect, mă văd obligat să ridic următoarea problemă: de ce în deplasări private – care s-
au desfăşurat şi în zile nelucrătoare – cetăţeanul Traian Băsescu a utilizat logistica şi aparatul specific unor deplasări 
în interes de serviciu ale preşedintelui Traian Băsescu. Cunosc legislaţia şi reglementările în vigoare şi nu am nicio 
obiecţie legată de prezenţa unor agenţi SPP. Dar, nu pot să fiu de acord cu utilizarea unui aparat de zvor aparţinând 
statului, utilizarea unei coloane oficiale de maşini în localităţile respective şi nici chiar cu mobilizarea autorităţilor 
locale. 

Cine a suportat cheltuielile efectuate de Traian Băsescu în deplasările private în comunele Salva (jud. 
Bistriţa-Năsăud), Peştera (Constanţa) şi Huta-Certeze (Maramureş)?  Această întrebare nu a fost pusă de nimeni. Nici 
măcar de presa independentă. Într-o perioadă în care se discută de cum şi câte economii se pot face în toate 
domeniile, Traian Băsescu utilizează banul public pentru acţiuni private, pentru acţiuni pentru propria imagine şi a 
grupării politice pe care o va reprezenta. Traian Băsescu, care de luni de zile dă indicaţii parlamentului cum să-şi 
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arate statutul senatorilor şi deputaţilor, Traian Băsescu, care pledează pentru concedieri din sectorul bugetar pentru 
reducerea cheltuielilor, Traian Băsescu, cel care a tăiat cu 25% salariile bugetarilor, da, acest Traian Băsescu 
utilizează banul public pentru problemele sale personale, pentru acţiuni cu caracter privat. Sunt curios ce preşedinte 
sau premier al vreunui stat din Uniunea Europeană utilizează fonduri publice pentru acţiuni private.  

Aştept o explicaţie oficială de la Administraţia Prezienţială şi totodată la cât s-au ridicat cheltuielile în cele 
trei deplasări. 

În primele zile de Paşte, o parte a presei, cea portocalie, a luat foc criticând „lipsa de moralitate” a 
preşedintelui Senatului pentru faptul că s-ar fi deplasat cu un elicopter privat la mânăstirea Voroneţ. Chiar şi după ce 
s-a dovedit că informaţia a fost falsă, o intoxicare ca multe altele din ultima vreme, subiectul a fost încă o zi 
rostogolit în presă şi comentat cu sârg de unii politicieni de anumită culoare politică. Despre zborurile lui Traian 
Băsescu care nu au fost ficţiune, niciun cuvânt. Suntem martorii unei alte faţete a campaniei electorale. 
 

Deputat, 
Dorin Ursărescu 

 
*** 

 
Uniunea Europeană ar trebui considerată un mijloc de promovare a valorilor şi tradiţiilor naţionale 

 
Anul acesta am sărbătorit, pentru a şaptea oară în calitate de stat membru al Uniunii Europene, Ziua Europei. 

Am sărbătorit-o alături de toţi cetăţenii acestei comunităţi, bucurându-ne împreună de valorile, drepturile, ideile şi 
libertăţile europene. De aceea, consider că noi, oamenii politici, ca reprezentanţi ai voinţei populaţiei, trebuie să 
studiem, să conştientizăm şi să îmbunătăţim imaginea ţării atât la nivel european, cât şi mondial prin promovarea 
valorilor şi tradiţiilor autohtone. 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, ţara noastră a început să aibă numeroase beneficii, precum accesul 
la fonduri europene, stabilizarea legilor şi libera circulaţie a forţei de muncă. Pe de altă parte, devenind membră a 
acestei organizaţii regionale, ţara noastră a fost de asemenea supusă la diverse provocări, nu întotdeauna bine privite 
de către societate. Atingerea anumitor standarde europene presupune fie cheltuieli pe care România nu şi le poate 
permite încă, fie încălcarea unor valori şi tradiţii naţionale. Aşa cum s-a întâmplat în cazul recent ajuns în atenţia 
publică referitor la utilizarea bicarbonatului de sodiu în produse tradiţionale din carne tocată. Reglementările în 
conformitate cu standardele europene pot crea controverse ce nu trebuie să reprezinte un precedent nici pentru clasa 
politică şi nici pentru opinia publică. Chiar dacă pe viitor se vor mai ivi şi alte discrepanţe între abordarea legilor pe 
plan european şi interpretarea lor pe plan intern, este de datoria noastră să găsim o soluţie pentru a păstra şi dezvolta 
în continuare obiceiurile şi tradiţiile româneşti. 

Având în vedere faptul că nivelul de trai al românilor a ramas destul de scăzut faţă de media europeană, 
consider că eradicarea sărăciei trebuie să devină un obiectiv primordial în politica românească. Cum acest lucru este 
irealizabil fără implicarea mijloacelor economice, promovarea culturii şi tradiţiei la nivel european ar putea 
reprezenta o importantă rampă de lansare pe diverse planuri de dezvlotare. În primul rând ar atrage turişti în zonele 
rurale, zone în care nivelul de trai este substanţial mai scăzut decât în mediul urban. În al doilea rand, se va facilita 
dezvoltarea  întreprinderilor mici şi mijlocii ce vor comercializa produse originale româneşti, creându-se astfel atât 
locuri de muncă, cât şi o piaţă de desfacere bazată exclusiv pe produse autohtone. Dezvoltarea cât mai sănătoasă a 
acestor întreprinderi contribuie în mod direct la dezvoltarea armonioasă a României, ele reprezentând coloana 
vertebrală a economiei. 

Consider că tradiţiile şi obiceiurile româneşti sunt un domeniu ce nu a fost încă exploatat corespunzator şi 
cred că promovarea acestora ar contribui la dezvoltarea economică şi culturală a ţării. În momentul aderării, îmi 
amintesc că erau voci care spuneau că, în contextul globalizării, există riscul ca tradiţiile locale să dispară treptat. Cu 
toate acestea, ne-a fost demonstrat că globalizarea înseamnă atât o forţă omogenizatoare, cât şi cel mai puternic 
instrument de promovare multiculturală. De aceea, cosider că sarcina noastră este de a ne apăra şi promova unicitatea 
ţării la nivelul pe care îl merită. Aşteptând şi lucrând activ pentru momentul în care vom reuşi să devenim competitivi 
pe piaţa europeană, vreau să urez tuturor românilor europeni un sincer „La mulţi ani!” şi să avem încredere într-un 
viitor promiţător! 
 

Deputat, 
Sorin Teju 
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*** 

 
 

Dezrobirea ţiganilor 
 

Chestiunea ţigănească abordată la jumătatea secolului al XIX-lea, în spiritul vremii, modernizator şi înălţător, 
cu mintea îmbogăţiă „cu ideile reformatrice”, aşa cum sublinia ilustrul Mihail Kogălniceanu, este mai actuală ca 
oricând. Dezrobirea ţiganilor s-a făcut la 1844 (ţiganii domneşti şi mănăstireşti) şi 1855 (ţiganii boiereşti) în Moldova 
şi 1847 (ţiganii domneşti şi mănăstireşti) şi 1856 (ţiganii boiereşti) în Ţara Românească.  

Însă, ceva a dăinuit peste secole şi generaţii.  
Chestiunea ţigănească/rromă este de actualitate pe agenda publică nu numai în România, Bulgaria, Ungaria, 

Slovacia, ţări sursă de imigraţie a unor membri ai acestei etnii, sau în Anglia, Franţa, Spania, Italia, ţări de destinaţie 
pentru migraţia rromă, ci chiar pe agenda Comisiei Europene şi a marilor cancelarii occidentale. 

Instituţii internaţionale sprijină, promovează şi finanţează programe şi proiecte care se adresează acestei 
minorităţi: Fondul Monetar Internaţional, ONU, Banca Mondială, Fundaţia Soros etc. După cum bine se ştie, punţi de 
legătură se creează, există politici de discriminare pozitivă, programe guvernamentale de incluziune, demersuri ale 
societăţii civile, burse publice şi private.  

Însă, ceva pare că lipseşte!  
Vorbesc aici în cunoştinţă de cauză, ca deputat al Colegiului 4 – Fundulea-Budeşti din judeţul Călăraşi, unde 

reprezint localităţi în care etnia este chiar majoritară (Gălbinaşi, cu primar din rândul acesteia), sau reprezintă un 
număr însemnat de cetăţeni (Budeşti, Curcani, Fundeni, Sohatu). 

La o primă vedere, dar şi în urma unui studiu amănunţit, putem constata că s-a făcut mult pentru această etnie 
în ultimii 20 de ani. Subliniez: „s-a făcut”! Întrebarea pe care nu mulţi îndrăznesc a o rosti este: „ce a făcut etnia 
pentru ea însăşi”? Chiar şi străinii se întreabă şi ne întreabă acest lucru. Ce fac rromii pentru ei, ce face fiecare 
individ rrom pentru el însuşi, pentru cei din jur – care sunt atât membrii ai propriei etnii, dar şi pentru cei din 
comunităţile conlocuitoare? Folosesc termenul „individ” în sens larg, nepeiorativ, întrucât mulţi nu pot fi numiţi 
cetăţeni în lipsa unor înregistrări oficiale, în lipsa actelor de naştere, de identitate, de stare civilă, în lipsa unei 
conştiinţe proprii. 

Discriminarea pozitivă vine ca o contrapondere la discriminarea negativă care încă există din partea 
majorităţii. Însă nu este 100% vina majorităţii pentru acesta. Reprezentanţii mai luminaţi ai acesteia au încercat să 
şteargă păcatele generaţiilor anterioare prin actele dezrobirii de acum mai bine de 150 de ani. În zilele noastre, sunt 
iniţiate şi se derulează măsuri guvernamentale pentru sprijinirea rromilor. Problema nu este aici. Cum nici soluţia nu 
este doar aici! 
 

Dezrobirea ţiganilor nu s-a încheiat. Partea cea mai grea şi mai complicată, partea care depinde doar de 
membrii etniei, pare că abia a început. Şi, din pacate, aceasta nu este o constatare, ci mai degrabă o speranţă! 

Rromii trebuie să continue actul dezrobirii, dar de data aceasta nu de asupritori, nu de stăpâni, ci de propriile 
metehne şi de mentalităţile care îi ţin captivi în mizerie, neintegrare, dezintegrare, discriminare, analfabetism, 
infracţionalitate. Toate acelea care, încă, pe mulţi dintre ei îi duc în zona unor paria, a ceea ce grecii numeau 
„athinganein”, adică a nu se atinge.  

Lucrurile nu se fac de azi pe mâine. Dumnezeu a creat lumea din nimic în 6 zile dumnezeieşti şi abia în cea 
de-a 6-a L-a creat pe om după chipul şi asemănarea Sa. Pe pământ, fiecare individ este modelatorul propriului destin, 
este cel care poartă responsabilitatea creerii propriului viitor, aşa cum şi-l imaginează, cum gândeşte că poate fi o 
viaţă frumoasă şi împlinită, după efort intens şi dedicare acestui act al creaţiei, al propriei creaţii. 

Dezrobierea de acum 150 de ani a fost înainte de toate un act colectiv - vizând întreaga etnie, iar abia apoi o 
dezrobire individuală, o „iertare” a fiecărui individ al etniei care avea roluri şi funcţiuni specifice în construcţia 
socială de până atunci. Dezrobirea de astăzi este de mentalităţi şi comportamente care afecteaza indivizii, 
comunitatea pe care aceştia o constituie, dar şi comunităţile alături de care convieţuiesc. Această dezrobire nu 
înseamnă doar lepădarea de starea de inerţie, amorţeală, atrofiere, renunţarea la de şmecherie ca subiect de mândrie şi 
mod de viaţă, modelarea curajului nesăbuit şi inconştient care duce pe mulţi membri ai etniei să îngroaşe rândurile 
celor condamnaţi pentru infracţiuni de toate felurile. Dezrobirea aceasta de la început de secol şi de mileniu înseamnă 
de fapt conştientizare şi gândire liberă (dobândite în urma învăţăturii), responsabilitate (care urmează un act de 
alegere), obligaţii (întotdeauna alăturate drepturilor), contribuţie (printr-o cultură a muncii). Este vorba, deci, despre 
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o dezrobirea de această stare copleşitoare de inferioritate care împiedică actul învăţăturii şi acţiunii constructive, de 
încremenirea, nu într-un proiect înalţător şi eliberator, ci în inacţiune constructivă şi comportamente distructive. 
Stăpâni liberi pe branşele proprii de mai bine de 150 de ani, multora din rândul etniei le este mai uşor să aleagă a sta 
cu mâna întinsă, sau chiar a o ridica la vecinul mai avut şi a smulge cu ea bunul altuia. 

Închei cu un gând de speranţă şi totodată un îndemn, prin citarea cuvitelor domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza: „(...) Departe de a vă deda trândăviei, sporiţi încă hărnicia voastră (...) Îngrijiţi-vă asemenea de vetrele satelor 
voastre, care de astăzi devin comune neatârnate şi locaşuri statornicite ale voastre, din care nimeni nu vă mai poate 
izgoni. Siliţi-vă dar a le îmbogăţi şi a le înfrumuseţa; făceţi-vă case bune şi îndestulătoare; înconjuraţi-le cu grădini şi 
cu pomi roditori. Înzestraţi-vă satele cu aşezăminte folositoare vouă şi urmaşilor voştri. Statorniciţi mai ales şi 
pretutindenea şcoale, unde copiii voştri să dobândească cunoştinţele trebuitoare pentru a fi (...) buni cetăţeni. (...) 
Învăţaţi dar pe copiii voştri a le preţui şi a le bine întrebuinţa (drepturile, n.n). şi mai presus de toate, fiţi şi în viitor 
ceea ce aţi fost şi până acum şi, chiar în timpurile cele mai rele, fiţi oameni (n.n.) de pace şi de bună rânduială (...)”  
Dragi rromi, este despre voi, prin voi, pentru voi! 
      

Deputat, 
Aurel Nicolae 

 
*** 

 
 
Stimaţi colegi parlamentari, 
 

Managementul societăţilor unde statul este acţionar majoritar este şi va fi întotdeauna o provocare. 
Intenţionat nu am spus „a fost” pentru că societăţile de stat, tradiţional vorbind, nu au fost decât în foarte rare cazuri 
conduse prin management, ci mai degrabă pintr-o metodă de conducere autocratică, bazată pe centre de influenţă, 
intrigi şi relaţii personale şi mai deloc pe competiţie, eficienţă, obiective stabilite şi măsurabile în timp. 

Sunt în măsură să spun aceste lucruri pentru că mi-am desfăşurat toată activitatea profesională în mediul 
privat, şi până să ajung deputat şi deci incompatibil cu exercitarea de atribuţii de conducere într-o societate 
comercială, am observat de-a lungul timpului comportamentul birocratic, fără coerenţă decizională şi economică al 
directorilor societăţilor de stat.  
 Prin Ordonanţa 109 din anul 2011  care introduce sintagma de guvernanţă corporativă s-a făcut primul pas, 
cel legislativ, privind introducerea managementului participativ real în intreprinderile publice. 
 De la momentul ordonanţei şi până la instalarea Guvernului Ponta 2 nu prea s-a înţeles sensul necesar al 
schimbărilor, s-au încercat diverse formule de conducere care au arătat doar o mare doză de amatorism din partea  
celor care au făcut sau au influenţat selecţia candidaţilor. Odată cu numirile făcute în Consilile de Administraţie şi în 
funcţiile de conducere în acest an s-a făcut un pas decisiv, perfectibil, poate nu întotdeauna foarte ferm, dar foarte 
important! Şi anume,acela de a aduce în funcţiile de directori generali şi în Consiliile de Administratie a unor oameni 
cu simţ antreprenorial sau având cunoştinţe temeinice în domeniul respectiv.Sigur că ideal ar fi fost ca în aceeaşi 
persoană să se reunească şi calitatea de antreprenor, şi cea de profesor universitar precum şi cea de bancher, dar 
suntem conştienţi cu toţii că acest lucru este aproape imposibil. 

Voinţa poltică a USL şi-a spus cuvântul şi primele Consilii de administraţie au fost numite. Prin moţiunea 
simplă recent respinsă, opoziţia a încercat să acrediteze ideea că o parte dintre persoanele numite în structurile de 
management privat, fie sunt numite pe criterii politice, fie nu îndeplinesc criteriile de competenţă.Printr-o simplă 
lectură a celor numiţi în funcţiile din Consiliile de Administraţie se contrazice evident motivul invocat în moţiune.Să 
nu uităm că nu e simplu sau implicit ca orice persoană cu experienţă de management în mediul privat să accepte o 
astfel de numire. Şi nu este suficient să fii un bun specialist în domeniu ca să-ţi poţi asuma decizii de anvergura 
cerută la nivelul acestor societăţi. 

De aceea, consider că toate demersurile făcute de Guvern până în acest moment sunt valide şi pertinente, 
constituie începutul necesar al unei restructurări menite să facă din coloşii economici deţinuţi de stat entităţi 
profitabile sau interesante pentru investitorii străini.  

Guvernul actual şi cele care vaor veni vor trebui să aibă tăria şi determinarea de a acţiona consecvent, 
acordând încrederea necesară acestor echipe şi monitorizând constructiv activitatea lor. 
 
Vă mulţumesc, 
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Deputat, 

Răzvan Horia Mironescu 
 

*** 
 
 
 
 

 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Mircea Duşa, ministrul Apărării Naţionale 
 

Modificarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.82/2006 
 

Domnule Ministru, 
Referitor la prevederile O.U.G. 82/25.10.2006 - pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, precum şi a  Ordinului nr. 39 din 27 
martie 2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei sus-menţionate, vă prezint cazul 
unui militar care nu a putut fi încadrat în categoria celor care pot beneficia de astfel de drepturi. 
Vă adresez rugămintea de a-mi comunica, în ce măsură ministerul pe care îl conduceţi poate acţiona în vederea 
acordării unui sprijin financiar pentru persoana în cauză, dar şi în ce măsură prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă a  Guvernului nr. 82/2006 pot fi modificate, astfel încât de drepturile respective să poată beneficia pe 
viitor orice militar aflat într-o situaţie similară. Potrivit dispoziţiilor actului normativ menţionat, beneficiarii unor 
astfel de drepturi nu sunt în prezent decât răniţii şi invalizii, nu şi militarii care se îmbolnăvesc în timpul participării 
la acţiuni militare. 
Este vorba despre dl. FLORIN BOC având gradul de plutonier în Batalionul 812 Infanterie “Şoimii Carpaţilor”- 
Bistriţa. Acesta a participat la cinci misiuni de menţinere a păcii:  în Kossovo, în Irak, şi de 3 ori  în Afganistan. 
Înainte cu şapte zile de încheierea misiunii din Afganistan – în februarie 2011 - a fost diagnosticat cu leucemie 
mieloblastică acută şi a fost evacuat în februarie 2011 în Germania pentru tratament şi transplant de celule stem. 
După şapte luni de chimioterapie a urmat o perioadă de remisie a bolii. Ulterior, s-a depistat că boala a recidivat şi 
necesită urgent un transplant de celule stem de la un donator neînrudit. Comisia de expertiză medicală de pe lângă 
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti “a constatat legătura de cauzalitate dintre afecţiunea 
militarului şi misiunea din Afganistan”. 
 Datele de identificare ale militarului sunt: 
Boc Florin  
CNP 1770409052142, serie de pasaport 051765559, 
str. Avram Iancu bl nr.8, sc. D, ap 48, mun. Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud 
În prezent este spitalizat în Germania, loc. Homburg, la Uniklinik Universitatum 
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 
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Adresată domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Deblocarea fondurilor necesare reabilitării termice a blocurilor de locuinţe 
 

 
Domnule Viceprim Ministru, 
 
În cadrul Programului Naţional privind creşterea performanţei energetice a  blocurilor de locuinţe, fondurile alocate 
de către Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice sunt blocate, astfel încât proiectele deja aprobate nu mai pot 
fi derulate. 
Care este data la care fondurile respective vor fi deblocate? 
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Modificarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.82/2006 
 

Domnule Ministru, 
Referitor la prevederile O.U.G. 82/25.10.2006 - pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, precum şi a  Ordinului nr. 39 din 27 
martie 2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei sus-menţionate, vă prezint cazul 
unui militar care nu a putut fi încadrat în categoria celor care pot beneficia de astfel de drepturi.  

Vă adresez rugămintea de a-mi comunica în ce măsură ministerul pe care îl conduceţi poate acţiona în 
vederea acordării unui sprijin financiar pentru persoana în cauză, dar şi în ce măsură prevederile Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pot fi modificate, astfel încât de drepturile respective să poată beneficia 
pe viitor orice militar aflat într-o situaţie similară. Potrivit dispoziţiilor actului normativ menţionat, beneficiarii 
unor astfel de drepturi nu sunt în prezent decât răniţii şi invalizii, nu şi militarii care se îmbolnăvesc în timpul 
participării la acţiuni militare. 

Este vorba despre dl. FLORIN BOC având gradul de plutonier în Batalionul 812 Infanterie “Şoimii 
Carpaţilor”- Bistriţa. Acesta a participat la cinci misiuni de menţinere a păcii:  în Kossovo, în Irak, şi de 3 ori  în 
Afganistan. Înainte cu şapte zile de încheierea misiunii din Afganistan – în februarie 2011 - a fost diagnosticat cu 
leucemie mieloblastică acută şi a fost evacuat în februarie 2011 în Germania pentru tratament şi transplant de celule 
stem. După şapte luni de chimioterapie a urmat o perioadă de remisie a bolii. Ulterior, s-a depistat că boala a 
recidivat şi necesită urgent un transplant de celule stem de la un donator neînrudit. Comisia de expertiză medicală de 
pe lângă Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti “a constatat legătura de cauzalitate dintre 
afecţiunea militarului şi misiunea din Afganistan”. 
 Datele de identificare ale militarului sunt: 
Boc Florin  
CNP 1770409052142, serie de pasaport 051765559, 
str. Avram Iancu bl nr.8, sc. D, ap 48, mun. Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud 
În prezent este spitalizat în Germania, loc. Homburg, la Uniklinik Universitatum 
Menţionez că doresc răspuns în scris. 

Deputat, 
Virgil Guran 

 
*** 
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Adresată domnului Dan Nica,  ministrul pentru Societatea Informaţională 

Domnului Ion Smeeianu, Director general Compania Naţională Poşta Română SA 
 

Situaţia oficiului poştal din comuna Malu, judeţul Giurgiu 
Domnule Ministru, 

 
Doresc să vă aduc la cunoştinţă faptul că oficiul poştal din comuna Malu funcţioneză cu un singur poştaş. 

Acesta nu se deplasează pentru a duce pensiile la domiciliu, din acest motiv vârstnicii sunt nevoiti să meargă la sediul 
Poştei din comună să-şi ridice personal pensiile. În cursul unei zile normale de plată a pensiilor, acestea se virează 
doar până la o anumită oră. Din acest motiv, cozile încep să se formeze de la ora 1:00 noaptea şi pensionarii aşteaptă 
în faţa sediului până dimineaţa, când începe programul de lucru. Primarul comunei Malu a făcut demersurile necesare 
pentru angajarea unui al doilea poştaş, însă nu s-a putut din cauza insolvenţei în care se află Poşta Română SA. O 
soluţie ar putea fi instalarea unui bancomat, însă băncile refuză deoarece limita minimă este de 400 de carduri, iar în 
comuna Malu nu există acest număr de pensionari.   

Vă solicit, domnule ministru, să-mi prezentaţi dacă aveţi un plan de rezolvare a acestui tip de situaţie cu 
implicaţii sociale, care nu cred că este singulară în România.  
Menţionez că doresc răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Marin Anton 

 
*** 

 
Adresată domnului  Dan-Coman Şova, ministrul delegat pentru  Proiecte de infrastructură de Interes 
Naţional şi Investiţii Străine 
 

Dezvoltarea infrastructurii pe DN 1A, Ploieşti - Cheia 
 

Domnule Ministru, 
Conform declaraţiilor dumneavoastră dintr-o eminiune televizată, Autostrada Bucureşti–Braşov va fi dată în 

folosinţă in anul 2016. Cu toţii ştim că traficul greu format din autovehiculele ce vor să ajungă de la Bucureşti la 
Braşov şi viceversa va fi mutat pe ruta alternativa DN1A, ruta ce pleacă din Bucureşti, mergând 
spre Ploieşti prin Buftea, iar la Ploieşti, el intră în centura de vest a acestui oraş, ocolindu-l pe la sud şi est, urcând 
pe Valea Teleajenului spre Vălenii de Munte şi Cheia.  
 Având în vedere faptul că în anul 2011 s-au terminat lucrările de modernizare a drumului naţional DN72 ce 
leagă oraşul Ploieşti de localitatea Găeşti,  am studiat cu atenţie efectul asupra traficului produs de supralărgirea 
străzii la o bandă şi jumătate şi consider rezultatul ca unul mulţumitor, mai eficient decât era de aşteptat. 
 
Domnule Ministru, 
Ţinând cont de toate aceste elemente, vă întreb: 
1. Dacă aveţi în vedere faptul că tronsonul de circulaţie  Ploieşti–Cheia aparţinând DN1A să fie modernizat în 
viitorul apropiat conform modelului DN72 şi dacă consideraţi că este nevoie de o astfel de modernizare? 
2. Dacă raspunsul este favorabil la întrebarea mai sus menţionată, vă rog să îmi comunicaţi o dată aproximativă 
de începere a lucrărilor. 
3. In cazul unui răspuns nefavorabil, vă rog să îmi menţionati ce planuri aveţi cu acest tronson de circulaţie 
având în vedere că, în prezent, situaţia drumului nu este una tocmai favorabilă. 
Menţionez că doresc răspunsul scris. 
 

Deputat, 
Sorin Teju 

 
*** 
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Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Situaţia Şcolii gimnaziale nr.1 Dobîrceni, judeţul Botoşani 
    
Domnule Viceprim-Ministru,  

Prin prezenta, vă solicit o informare cu privire la finanţarea reabilitării Şcolii Gimnaziale nr.1 Dobîrceni, 
comuna Dobîrceni, judeţul Botoşani. Din studiul documentaţiei primite, Primăria Dobîrceni a făcut toate demersurile 
legale pentru accesarea finanţărilor acestui obiectiv de importanţă socială. 

Proiectul “Consolidare, reabilitare şi extindere Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 din localitatea Dobîrceni, 
comuna Dobîrceni, judeţul Botoşani” a început în anul 2011, dar investiţia a fost întreruptă de mai multre ori, iar în 
noiembrie 2012 a fost sistată. 

Acest obiectiv este important pentru comunitate deoarece aici învaţă 259 de elevi din ciclul gimnazial plus 
preşcolari. Este absolut necesar acest nou proiect întrucât construcţia veche nu poate fi consolidată şi reabilitată, 
existând pericol de prăbuşire. 

Ar fi necesară reavizarea favorabilă a acestui proiect deoarece ultimul termen pentru finalizarea proiectului 
este luna august 2013, termen la care expiră finanţarea din partea băncii Mondiale.   

Domnule Viceprim-Ministru, anexat aveţi documentul primit din partea primăriei i la cabinetul parlamentar. 
Menţionez că doresc răspuns scris. 
 

 
Deputat, 

Roxana Florentina Anuşca 
 

*** 
 
 
Adresată domnului George Băeşu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 
 

Situaţia aplicării Legii nr.247/2005 
 

Domnule Preşedinte, 
Prin prezenta cerere, vă solicit o analiză mai aprofundată a situaţiei în care se află dosarul nr. 

5653/01.08.2008 depus la ANRP-Direcţia pentru acordarea despăgubirilor în numerar a petentului Culea Stelian, 
domiciliat în Olteniţa, str. Alex.Iliescu, nr.46-48, bloc G2, sc.A, etaj 2, ap.6 mandatar prin procura 
nr.3678/14.07.2008 pentru Culea Niculina în calitate de titular. 

Prin răspunsul oferit de Primăria municipiului Olteniţa li s-a specificat să se adreseze Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Propietăţilor, ceea ce au şi făcut, primind răspuns în scris, dar de atunci au trecut mulţi ani de când 
aşteaptă despăgubirile din partea statului român. 

Domnule Preşedinte, vă anexez la prezenta solicitare documentaţia primită la cabinetul parlamentar.  
Solicit răspuns scris.    

Deputat, 
Raluca Surdu 

 
*** 
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Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu,  ministrul Culturii 
 

Patrimoniul cultural - meşteşuguri tradiţionale 
 
 

Având în vedere că multe din meşteşugurile tradiţionale româneşti sunt pe cale de dispariţie, vă rog respectuos sa îmi 
răspundeţi la câteva întrebări: 
• Aveţi la nivelul ministerului pe care îl conduceţi un plan de conservare a acestor meşteşuguri, parte a 
patrimoniului cultural si care este acest plan? 
• În programul de guvernare ce strategii de dezvoltare şi promovare există pentru susţinerea 
meşteşugarilor? 
• Există o bază de date cu meşteşugurile si meşteşugarii la nivelul fiecărui judeţ? 
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris! 
 

Deputat, 
Diana Tuşa 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu,  ministrul Sănătăţii 

 
Sistemul de coplată 

 
Începând cu data de 1 aprilie a.c. s-a introdus sistemul de coplată la externare potrivit Contractului Cadru 

privind acordarea asistenţei medicale în perioada 2013-2014. Principalul motiv care a stat la baza  introducerii 
coplatei a fost acela de descurajare, mai ales în spitalele mici, a internărilor fictive şi a internărilor care nu sunt 
necesare, în cazul pacienţilor care ar putea fi trataţi în ambulatoriu. Totodată, s-a avut în vedere şi aportul adus de 
coplată la resursele financiare care sunt alocate sistemului medical. 
Având în vedere aceste considerente, vă rog , domnule ministru, să clarificaţi următoarele aspecte: 
• Câţi bani s-au încasat din coplată? 
• Care este destinaţia sumelor încasate? 
• Cât costă administrarea sumelor provenite din coplată? 
• Există un mod transparent de urmărire a sumelor colectate? 
• Care este situaţia numărului de internări, raportată la lunile anterioare introducerii  sistemului de 
coplată? 
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspunsul în scris! 
 

Deputat, 
Diana Tuşa 

 
*** 

 
 
Adresată domnului viceprim-ministru Liviu Nicolae Dragnea,  ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Regionalizarea şi descentralizarea administrativ-teritorială a României 
 
Domnule viceprim-ministru,  
 
În data de 16 aprilie 2013, am susţinut în Plenul Camerei Deputaţilor o declaraţie politică cu tema „Judeţul 

Vaslui şi perspectiva regionalizării” în care spuneam că, pentru liberali, „important este nu ceea ce crede statul că 
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este bine pentru cetăţean, ci ceea ce crede cetăţeanul că este bine pentru el”. Cu alte cuvinte, ideile şi soluţiile la 
problemele concrete cu care se confruntă cetăţenii, dar şi România în ansamblul său trebuie să fie formulate şi prin 
consultarea celor de la „bază”, aspect valabil şi în ceea ce priveşte proiectul de regionalizare şi descentralizare 
administrativ-teritorială.  
Personal, apreciez iniţiativele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) care au în 
vedere consultarea specialiştilor în domeniul regionalizării şi a structurilor asociative ca Asociaţia Comunelor, a 
Oraşelor, respectiv a Municipiilor din România, a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene. În afara comunicatelor de 
presă postate pe site-ul ministerului, care fac trimitere la declaraţiile dvs., nu am avut posibilitatea să consultăm în 
sinteză lucrările prezentate la Seminarul organizat la Academia România (2 aprilie a.c.) sau la Seminarul 
„Regionalizarea: abordări comparative franco-române” (17 aprilie a.c.). În legătură cu activitatea de comunicare şi 
relaţii cu publicul a MDRAP, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări: 
• Când intenţionaţi să publicaţi pe site-ul MDRAP lucrările prezentate la Academia Română, precum 
şi la celelalte seminarii pe care le-aţi organizat pentru a ne forma o opinie pe această temă şi pentru a informa 
alegătorii din colegiile pe care le reprezentăm în Parlament cu privire la variantele de regionalizare, la beneficiile şi 
costurile acestui proces? 
• Când estimaţi că veţi finaliza analiza pe baza căreia va fi formulată „propunerea finală” privind 
numărul de regiuni de dezvoltare şi conturul geografic al acestora? 
• Până în prezent, aţi avut vreo consultare cu autorităţile judeţului Vaslui (CJ, Prefectură, Consilii 
locale, Primării) cu privire la procesul de regionalizare şi descentralizare, şi dacă „da”, care au fost propunerile 
acestora? 

Apreciind deblocarea şi reluarea plăţilor pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, presuspendate 
de Comisia Europeană anul trecut, vă asigurăm de toată consideraţia noastră profesională şi personală. 

 
Deputat, 

Dan Bordeianu 
 

*** 
 

 
Adresată doamnei  Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
 

Clarificări cu privire la Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale şi a 
regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

 
 
Stimată dommnă Ministru, 
  
Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice s-a aflat în dezbatere publică 
proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale şi a regulamentului cadru de organizare 
şi funcţionare a serviciilor sociale. Specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba au analizat acest proiect de act normativ, semnalându-mi faptul că acest proiect de hotărâre conţine o 
serie de neclarităţi. Din punctul lor de vedere în cuprinsul acestei hotărâri nu se face clar distincţia între instituţie 
furnizoare de servicii sociale şi serviciile acordate, lucru care riscă să blocheze în continuare activitatea de 
contractare a serviciilor sociale. Din cauza acestei confuzii apărute în textul actualei hotărâri practic se stabileşte un 
cost/ instituţie şi nu un cost/ beneficiar cum ar fi normal. Astfel, este ca şi cum cineva care intră într-un spital  
plăteşte un cost/spital iar înăuntru poate cere orice serviciu medical, de la analize de sânge până la operaţie pe creier, 
totul în baza costului/spital achitat la intrare. Revenind la proiectul de hotărâre, dacă anumite servicii cuprinse în PIP 
se pot acorda într-o unitate rezidenţială cum ar fi „Centrul  de primire pentru copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, 
copii victime ale traficului de persoane,  copii repatriaţi, copiii străzii” iar altele într-o unitate care funcţionează în 
regim de zi cum ar fi „Centrul de zi pentru copilul abuzat, exploatat şi abuzat” ar însemna că un copil  nu poate 
beneficia de toate serviciile deoarece pentru el apar simultan două costuri/instituţie, şi anume un cost/serviciu 
rezidenţial la care se adaugă un cost/serviciu de zi. Deci, în aparenţă, pentru copil se face dublă plată în două instituţii 
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diferite desi pentru el nu se plăteşte acelaşi serviciu de două ori, ci pur şi simplu se plătesc servicii diferite în instituţii 
diferite. 
Având în vedere cele relatate mai sus, vă rog, doamnă ministru, să aveţi amabilitatea să răspundeţi la următoarele 
întrebări: 
1. Pentru a elimina aceste confuzii, aveţi în vedere, elaborarea unor instrumente suplimentare de lucru, cum ar 
fi: Nomenclatorul instituţiilor, unităţilor sau structurilor funcţionale, cu sau fără personalitate juridică, pentru 
furnizarea serviciilor sociale şi pentru categoriile de servicii sociale pe care le pot furniza, sau Nomenclatorul 
serviciilor sociale susţinute financiar, total sau parţial,  de  la bugetul de stat şi/sau local? 
2. În ceea ce priveşte stabilirea standardelor de  calitate şi de cost, care definesc acest tip de activitate, vor face 
ele obiectul unui act normativ, astfel încât acest gen de activitate să aibă un cadru unitar şi transparent de 
desfăşurare? 
 
Vă mulţumesc. Menţionez că solicit raspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Dan Coriolan Simedru 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Situaţia celor cu vechime realizată în condiţii speciale de muncă, încadraţi în grupele 1 şi 2 
 
Stimată doamnă ministru, 

Reprezint în Parlament  colegiu nr. 3 din judeţul Alba în geografia căruia este cuprins oraşul Cugir. Aici 
funcţionează  2 unităţi economice, Uzina Mecanică Cugir SA şi Fabrica de Arme Cugir SA, ambele filiale ale 
Companiei Naţionale Romarm, mare parte din angajaţii celor două societăţi fiind încadraţi la un moment dat într-una 
din cele două grupe de muncă 1 şi 2. Multitudinea de modificări operate de-a lungul timpului asupra legislaţiei din 
acest domeniu a făcut ca aceşti oameni să piardă la pensionare o parte din drepturile care li se cuvin.  

Conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, aceşti angajaţi nu beneficiază de reducerea vârstei 
de pensionare conform fostei Gr 1 de dinainte de 2001, adică de 6 luni reducere / an de vechime. Astfel, în Anexa 3 
din Legea sistemului unitar de pensii cele două societăţi comerciale din Cugir nu figurează în lista companiilor 
beneficiare de încadrare în condiţii speciale de muncă.   

Practic, actuala lege nu ţine cont de situaţia celor care au fost încadraţi înainte de 2001 în grupa 1, existând 
cazuri în care unităţile angajatoare nu au mai făcut demersurile necesare pentru încadrarea în condiţii speciale, iar 
acum aceşti angajaţi şi-au pierdut drepturile pe o perioadă anterioară apariţiei legii. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog, doamnă ministru, să aveţi amabilitatea  să-mi răspundeţi la 
următoarele întrebări: 
1. Ce demersuri aveţi în vedere pentru a corecta această discriminare făcută celor care au lucrat înainte de 2001 
în aceste grupe speciale, precum şi pentru includerea celor două unităţi economice din Cugir în lista de la Anexa 3 a 
Legii 263/2010? 
2. Care sunt intenţiile de viitor ale ministerului pe care îl conduceţi în sensul emiterii unui act normativ de 
modificare a Legii sistemului unitar al pensiilor unde s-au creat de-a lungul timpului tot felul de confiuzii şi neregulie 
privitoare la reglementările pentru grupele de muncă? 
3. Pentru ca agenţii economici să fie interesaţi în a reduce noxele sau alte cauze ale condiţiilor grele de muncă, 
consideraţi că ar fi oportună eliminarea Anexei 3 şi păstrarea Anexelor 1 ş 2, astfel grupa de muncă ar putea fi 
determnată doar de condiţiile postului indiferent de societatea comercială? 
Vă mulţumesc. Menţionez că aştept răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Dan Coriolan Simedru 

 
*** 
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 Grupul parlamentar al  

Partidului Democrat – Liberal  
 

 Declaraţii politice 
 
 

Dor de ţară... 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi deputaţi, 
 
 Pentru prima dată am petrecut Sfânta Sărbătoare a Paştelui ortodox departe de România, de casă şi familie.  

Prin intermediul acestei declaraţii politice, permiteţi-mi, dragi colegi, să vă împărtăşesc câteva gânduri 
despre ceea ce am văzut şi am simţit alături de românii stabiliţi în Germania.  

În ziua Învierii, am participat la slujba organizată de preotul Ştefan Anghel la Biserica româneasacă “Sfântul 
Nicolae” pentru comunitatea de români din oraşul Offenbach, de lângă Frankfurt. Am fost profund impresionată de 
numărul mare al românilor care au participat la această slujbă, veniţi de la sute de kilometri distanţă, chemaţi de 
bucuria de a lua Lumina Sfântă alături de conaţionali.   

 
De asemenea, am fost profund mişcată de tricolorul care era prins pe fiecare lumânare. Deşi departe, 

România era acolo! Cu această ocazie, am realizat că sentimentul de patriotism este mult mai pregnant în străinătate. 
Era o atmosferă de deplină unitate, atmosferă pe care din păcate nu o simţim mereu acasă. Dacă ne referim la sfera 
politică, putem spune că unitatea lipseşte totalmente, chiar atunci când nevoile celor care ne-au trimis în Parlament ne 
obligă să fim uniţi.  

Suntem datori să îi facem pe românii de pretutindeni să fie mândri de ţara lor şi să le creăm condiţiile unui 
trai decent aici, în România pentru a se reîntoarce acasă. Însă pentru aceasta este nevoie de unitate. 

Lansez pe această cale, către colegii mei parlamentari de Iaşi, propunerea de a pune împreună bazele unui 
parteneriat constructiv pentru judeţul pe care îl reprezentăm în Parlamentul României. Se simte din ce în ce mai acut 
nevoia rezolvării urgente a problemelor din comunitate, iar acest lucru poate fi făcut mai bine numai dacă ne vom 
consulta cu toţii, indiferent de culoare politică.  

În încheiere, doresc să îi adresez felicitări preotului Anghel care reuşeşte să aducă bucurie în sufletele 
românilor din Germania, precum şi comunităţilor de români de pretutindeni pentru coeziunea şi unitatea pe care o 
demonstrează zi de zi şi le transmitem că şi noi, cei de acasă, suntem mândri de ei! 

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
USL începe să deconteze proasta guvernare. Poştaşii v-au slujit, iar voi i-aţi fraierit 

 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi colegi deputaţi, 

Începutul acestei săptămâni a fost marcat de protestele angajaţilor de la Poşta Română. Opoziţia pe care 
aceşti oameni o depun, mi-a adus aminte de lucrătorii dintr-o agenţie a poştei cu care vorbeam puţin înainte de 
campania electorală. Erau îngrijoraţi şi speriaţi, dar îşi puneau mari speranţe în USL. Din solidaritate şi simpatie cu 
lucrătorii din poştă am sperat că nu vor ajunge să regrete faptul că au votat în masă cu USL, care, la acel moment, 
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arăta cu degetul spre PDL, şi le explica postaşilor că sub îndrumarea lor, Poşta se va redresa şi vor avea asigurată 
pâinea zilei de mâine.  

În schimb, stimaţi colegi, la câteva zile după împlinirea unui an de guvernare, protestele angajaţilor păcăliţi 
cu vorbe goale iau amploare iar oamenii sunt nevoiţi să-şi ceară, în stradă, plata pentru munca prestată.  

Din Poşta Română a rămas doar istoria şi renumele de societate a statului român nou creată după Unire. Însă, 
în 2013, în pofida a ceea ce a fost, 80 la sută din salariaţii companiei naţionale, respectiv aproximativ 26.000 de 
oameni, vor rămâne cu jumătate din salariu datorită măsurilor pe care conducerea le consideră potrivite.  
Jumătate din salariu, stimaţi colegi USL, în cazul în care nu ştiaţi, ar însemna că aceşti oameni vor primi o sumă netă 
între 450 şi 640 de lei pe lună, cu tot cu tichete masă şi sporuri.  

Unde scria acest lucru în promisiunile USL din campanie, atunci când factorii poştali făceau campanie cu 
candidaţii PSD şi PNL pentru o viaţă mai bună? Ar fi grav şi totodată rău pentru guvernul USL, adică pentru ceea ce 
mulţi încă numesc Guvernul nostru, să se adeverească cu atâta usurinţă faptul că lucrurile se fac cu făţărnicie, de 
ochii lumii şi fără prea multă cinste. 

După un an de guvernare USL, angajaţii Poştei Române au spus că preferă varianta disponibilizării colective, 
pentru că, în felul acesta, cei care rămân, rămân cu salariul integral, iar ceilalţi vor beneficia de şomaj şi salarii 
compensatorii. În cazul în care le-ar tăia lefurile ar ajunge să primească sume prea mici pentru a-şi putea duce zilele.  

Ceea ce se întâmplă acum, respectiv reducerea timpului de lucru de la opt ore la şase sau patru ore înseamnă 
implicit şi salarii diminuate cu 25 sau 50 la sută pentru 4 sau 6.000 de salariaţi din urban şi rural. Sunt afectaţi agenţi 
poştali şi factori din mediul rural, dar şi oficiante din mediul rural şi din oficiile urbane. Această reducere de program 
şi de salariu este o consecinţă a normării activităţii salariaţilor din Poşta Română făcută de conducerea companiei în 
2012, atunci când Dan Nica arunca vina pe vechea guvernare şi nu se pricepea decât să scoată dosare peste dosare ca 
să distragă atenţia de la modul în care USL dorea privatizarea Poştei. 
Poate că postaşii care s-au adunat în stradă pentru a-şi striga amarul ar trebui să pună mâna de la mână şi să ofere 
guvernanţilor USL timbrele şi plicurile necesare ca să-şi ceară scuze românilor pentru bătaia de joc, pentru aroganţa 
şi pentru indolenţa cu care au condus România. 

Ruşine, domnilor guvernanţi, ruşine că nu coborâţi din birourile dumneavoastră unde nu se vede şi nu simte 
nimic, pentru a vedea cât de amar se simt promisiunile voastre de campanie. Românii nu le vor uita uşor, pentru că s-
au lipit de sufletul lor precum timbrul de scrisoare şi nici măcar majorările populiste anunţate în ultima perioadă nu 
vor mai reuşi să mascheze eşecurile şi lipsurile guvernării voastre.  

A venit momentul să plătiţi în procente electorale usturătoare, stimaţi colegi din USL! 
 

Deputat, 
Petru Movilă 

 
*** 

 
Guvernul Ponta încurajează abandonul şcolar 

 
Doamnelor si domnilor deputaţi, 
 
 Începând cu luna octombrie 2012, Guvernul Ponta nu a mai decontat transportul elevilor din mediul rural, 
deşi acest lucru este prevăzut de Ordinul nr. 329 din 13 februarie 2007 privind aplicarea normelor metodologice 
pentru elevii care beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport ca urmare a faptului că nu pot fi şcolarizaţi în 
localitatea de domiciliu. 
 Această situaţie este fără precedent, în mediul rural fiind familii care nu-şi mai pot permite să-şi trimită copiii 
la şcoală. Situaţia financiară precară din familia rurală este cea mai frecventă cauză a abandonului şcolar în mediul 
rural. 
 Să înţelegem oare că una dintre priorităţile Guvernului Ponta este creşterea abandonului şcolar ?  
Vă mulţumesc 
 
 

Deputat, 
Liviu Laza-Matiuţa 
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*** 

 
 

Un an de guvernare USL - mult zgomot pentru nimic 
 
Stimaţi colegi, 
La împlinirea unui an de guvernare a Uniunii-Social Democrate este momentul să tragem linie şi să facem un 

bilanţ.  Un an  de guvernare marcat mai mult prin ratări decât prin realizări. Un an de promisiuni neîndeplinite, 
scandaluri politice,  nepotism şi  inflaţie în creştere.  

Instalat oficial acum un an după ce guvernul condus de Răzvan Ungureanu era demis prin moţiune de 
cenzură, executivul condus de Victor Ponta a fost reconfirmat în decembrie anul trecut în urma alegerilor 
parlamentare. 

Dacă în programul de guvernare USL promitea oamenilor marea cu sarea până acum nu s-a văzut, practic, 
nimic. S-au reîntregit, într-adevăr, salariile tăiate în 2010 dar, să ne aducem aminte că acesta era un punct şi din 
programul guvernului Ungureanu. Altfel spus – preţurile au crescut, cheltuielile la întreţinere la fel iar pe piaţa 
muncii nu se văd semne clar încurajatoare.  

La capitolul promisiuni neonorate avem reducerea taxelor şi impozitelor, reducerea TVA–ului din agricultură 
şi la alimente precum şi introducerea impozitului progresiv. Concluzie: taxele nu au fost reduse iar austeritarea s-a 
menţinut.   

Să nu uitam şi de eşecurile guvernării USL. Investiţiile străine în România au fost în scădere iar creşterea 
economică sub aşteptări. Singurii investitori care mai doreau să investească în România – o sumă de aproximativ 2 
miliarde de euro în centrale electrice eoliene şi fotovoltaice – au blocat proiectele datorită acţiunilor iresponsabile ale 
Ministerului Energiei, în aşteptarea unei clarificări a situaţiei. 

 De asemenea, o serie de privatizări au eşuat sau au fost amânate. La categoria eşecuri pe primul loc se află 
privatizarea combinatului Oltchim Râmnicu-Vâlcea care se află în continuare într-o situaţie dramatică. Salariaţilor de 
la Oltchim nu le-au mai fost achitate salariile de luni de zile şi în curând o parte dintre ei vor fi disponibilizaţi.  Deşi, 
în campania electorală liderii USL le-au promis muncitorilor de la Oltchim că le vor  păstra locurile de muncă şi vor 
găsi investitori serioşi, se pare că acum au uitat de această promisiune aşa cum au uitat de multe altele.  

 Exploatarea eventualelor rezerve comerciale de gaze de şist este una dintre mizele energetice majore ale 
României. În 2012 USL critica vehement poziţia guvernelor Boc şi Ungureanu referitor la aprobarea acordurilor de 
concesiune pentru compania americana Chevron, mai mult a folosit acest subiect la moţiunea de cenzură în urma 
căreia guvernul Ungureanu a fost demis.  Chiar din primele zile de mandat guvernul Ponta 1 a instituit un moratoriu 
care a stopat orice activitate în domeniul gazelor de şist.  La  doar opt luni distanta, premierul Victor Ponta şi-a 
schimbat radical poziţia declarâd într-un interviu că "ideea gazelor de şist trebuie tratată serios pozitiv".  
Contradicţiile şi dublul discurs sunt la ordinea zilei pentru guvernul Ponta.  

Un alt eşec al actulului Guvern este implementarea managementului privat în companiile de stat. Într-o 
singură săptămână, doi şefi de la CFR şi-au dat demisia, punând la îndoială astfel susccesul proiectului. Măsura 
„CEO la stat „ este o măsură discutată şi aprobată cu partenerii de la Fondul Monetar International (FMI), costurile 
sale fiind uriaşe, până în momentul de faţă s-au cheltuit deja aproape 5 milioane de euro doar pentru încheierea unui 
contract-cadru cu mai multe firme pentru asistenţă. Eşecul proiectului este evident.  

Acestea sunt doar câteva exemple din marele bine pe care îl face USL-ul acestei ţări aşa cum ne explică cu 
amabilitate ominiprezentul Victor Ponta prin intermediul televiziunilor, mult prea preocupat ca să comunice pentru a 
mai conduce.   
Vă mulţumesc 

 
Deputat, 

Clement Negruţ 
 

*** 
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9 mai- Ziua Europei 

 
Stimaţi colegi, 
 

 Pe 9 mai am sărbătorit Ziua Europei, ocazie pe care am dorit să o marchez prin această declaraţie  în faţa 
dumneavoastră. Pe 9 mai aniversăm împlinirea a 63 de ani de la propunerea de înfiinţare a Comunităţii Economice a 
Cărbunelui şi Oţelului (CECO) făcută de Robert Schuman-unul dintre părinţii fondatori ai Uniunii Europene, alături 
de Jean Monnet, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer şi alte nume de politicieni de seamă. Prin această propunere se 
dorea ca resursele de cărbune şi oţel ale Franţei şi Germaniei să fie puse în comun, ca o garanţie a reconcilierii 
franco-germane. Istovită după un război mondial în care a fost ruptă în două, Europa a decis că nu mai poate permite 
asemenea dezastre omeneşti şi că soluţia este conlucrarea prin unirea forţelor economice şi politice. Printre celelalte 
puncte importante ale declaraţiei Schuman se numără: Crearea unei Înalte Autorităţi, revitalizarea întregii economii 
europene începând cu sectorul carbonifer şi siderurgic şi continuând cu procese comunitare similare, precum şi 
crearea unei pieţe unice în toată Comunitatea. 
 Stimaţi colegi, 
 Este adevărat că Uniunea Europeană a trecut prin multe încercări de la constituirea sa şi până în momentul de 
faţă. Este totodată adevărat că este o construcţie politică unică în lume care a rezistat vreme de mai bine de o jumătate 
de secol. De aceea, aş propune o abordare strategică şi realistă a acestui subiect. Cu alte cuvinte, să ne uităm obiectiv 
spre Europa, privind-o atât cu bunele, cât şi cu relele ei, pentru ca în final să amplificăm şi să multiplicăm lucrurile 
pozitive şi să le corectăm şi neutralizăm pe cele negative.  
 Pe de o parte, vom observa o Europă în care nivelul siguranţei publice a crescut simţitor în ultimele 3 
decenii. Conform Financial Times, rapoartele Biroului Naţional de Statistică al Marii Britanii arată că străzile 
acesteia nu au mai fost de 30 de ani atât de sigure ca în momentul de faţă. În afara atacului terorist din 2005, 
declanşat de altfel din afara Europei, nu a mai existat vreun pericol major de periclitare a siguranţei publice în UE. 
Totodată, Europa de azi, şi în special ţările care fac parte din Uniunea Europeană, se bucură de nişte indicatori 
crescuţi ai calităţii vieţii. În Spania de exemplu, în ciuda dificultăţilor financiare actuale şi a euroscepticismului 
ridicat, venitul mediu s-a dublat faţă de 1980, iar media de viaţă a crescut cu 7 ani în comparaţie cu acelaşi an, 
ajungând la 82 de ani. 
 Consolidarea regimurilor democratice, respectarea statului de drept şi maturizarea actului politic au fost 
printre principalele lucuri care au contribuit la aceste realizări. 
 Pe de altă parte, vom observa o Uniune Europeană preocupată permanent de creşterea economică şi a 
producţiei după ce a supravieţuit unei crize economice severe. Vom observa o Uniune care încearcă să găsească cele 
mai bune soluţii pentru scăderea ratelor şomajului, în special în rândul tinerilor. Vorbim aici de o stuctură care acordă 
nu mai puţin de 6 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 pentru Fondul de garantare pentru tineri- program de 
combatere a şomajului în rândul tinerilor. Nu în ultimul rând, vom descoperi o Uniune preocupată de tăieri de fonduri 
şi reducerea unor ajutoare, de o alocare cât mai parcimonioasă a resurselor sale, sau, în vocabularul unora, de o 
politică de austeritate, care nu înseamnă decât consolidarea fiscală şi echilibrarea bugetelor în funcţie de 
productivitate şi competitivitate.  
 Stimaţi colegi, 
 Noi, ca şi Europa trebuie să alegem de acum încolo competiţia în schimbul traiului pe datorie. Este timpul să 
turăm motoarele, pentru că altfel ele vor rugini. Avem deja în Europa exemplele triste ale Greciei şi Ciprului. Din 
fericire, s-au găsit soluţii şi pentru scoaterea acestor ţări din impas prin acordarea de împrumuturi financiare de tip 
bailout, injecţii care sunt însă condiţionate de sacrificii bugetare grele ce cad tot în sarcina populaţiei. Cred că este 
limpede pentru toată lumea că liderii europeni nu îşi mai doresc astfel de situaţii în Europa. Nu este vorba aici de o 
lipsă de solidaritate a Nordului faţă de Sud, aşa cum încearcă unii din Stânga politică să acrediteze. Este pur şi simplu 
vorba de punerea accentului pe producerea de resurse şi nu pe risipirea lor, pe cheltuirea eficientă a banilor, pe 
sustenabilitate à la longue, şi nu pe ajutoare de criză care nu sunt decât o soluţie temporară.  
 Această cale a competitivităţii este singura viabilă pentru ţările UE. Soluţia tipăririi de bani şi implicit a 
ridicării inflaţiei nu este una oportună pentru acestea. Ea nu ar face decât să crească distanţele dintre ţările UE, ori 
proiectul unei uniuni a statelor europene a pornit tocmai de la ideea de a reduce decalajele şi a creşte economia 
tuturor statelor. În acest context, România trebuie să conştientizeze că nu are altă alternativă în Europa decât de a 
urmări reducerea propriilor decalaje economice faţă de celelalte ţări ale UE. Adoptarea monedei euro şi intrarea în 
spaţiul Schengen vor fi nişte markeri de încredere ai acestei evoluţii pe care o urmărim şi ne-o dorim cu toţii. De 
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asemenea, regionalizarea este un alt proiect imediat vital pe care trebuie să îl realizăm în acest sens în acord cu 
cerinţele europene, în primul rând.   
 Stimaţi colegi,  
 Alegerea principiilor competitivităţii este cea mai raţională cale pe care o putem urma pas la pas alături de 
UE. A fi competitiv este un "must-do", într-un context economic global în care optimizarea costurilor este cea care 
dictează închiderea sau deschiderea de unităţi de producţie oriunde în lume. Este adevărat că nu putem deveni 
competitivi dacă nu vom fi cumpătaţi în cheltuirea fondurilor publice. Doar astfel vom putea avea cum să alocăm 
bani acelor sectoare productive care aduc într-adevăr o valoare adăugată mare. Această cale va aduce cu sine şi 
consolidarea fiscală, deficite mai mici şi sustenabilitatea economiei.  
 Noi, la fel ca şi Uniunea Europeană, trebuie să manifestăm o preocupare reală, profundă pentru politicile de 
ocupare a forţei de muncă în România. Modul în care sunt abordate disponibilizările masive recente de la Mechel, 
Oltchim sau Arpechim şi faptul că până acum Guvernul nu a venit cu soluţii alternative viabile pentru cei 
disponibilizaţi, este reprobabil. Avem nevoie în schimb de o mai bună integrare şi aplicare a conceptului european al 
flexicurităţii care stă la baza strategiei europene de ocupare a forţei de muncă. Un prim pas a fost introducerea sa în 
politicile publice din România odată cu reglementările aduse de Noul Cod al Muncii adoptat în perioada Guvernului 
condus de Emil Boc. Lucrurile nu trebuie să se oprească însă aici. Este nevoie de o preocupare permanentă pentru 
găsirea echilibrului între nevoile angajatorilor şi cele ale angajatului, respectiv între flexibilitate şi securitate pe piaţa 
muncii.  
 
 Stimaţi colegi, 
  Cu ocazia Zilei Europei, am dorit să punctez toate aceste elemente ce ţin de o nouă abordare a drumului pe 
care îl are înainte Uniunea Europeană pentru a scoate în evidenţă faptul că România trebuie să se alăture şi ea cu 
rapiditate acestei direcţii, dacă îşi doreşte într-adevăr un viitor european.  
 Aş mai aminti în încheierea declaraţiei prilejuite de ziua Europei, opinia economistului ceh Tomas Sedlacek, 
conform căreia conclucrarea este singura modalitate prin care europenii pot rezista în faţa dificultăţilor financiare: 
"Daca nu am fi avut Uniunea Europeană, am fi avut parte de austeritate oricum şi ţările s-ar fi îndreptat şi în 
această situaţie spre faliment şi toate aceste falimente ar fi fost mult mai grave pentru că alte ţări nu s-ar fi implicat 
prea uşor să le ajute pe celelalte". Este timpul ca acum să facem un pas în faţă, să conlucrăm împreună mai departe 
în această structură, punând accentul pe competitivitate şi cheltuirea raţională a resurselor noastre, pe creşterea 
productivităţii şi valorificarea la maxim a potenţialului economic al României şi a fiecărui domeniu economic.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
Şanse egale pentru persoanele cu deficienţă de vedere 

 
Stimaţi colegi, 
  
Am venit de mai multe ori în faţa dumneavoastră pentru a vă vorbi de drepturile persoanelor cu disabilitaţi. Eu cred 
că o societate dreaptă şi o Românie modernă înseamnă o societate cu şanse egale pentru toţi, indiferent de sex, rasă, 
vârstă, capacităţi fizice. Tocmai de aceea este datoria noastră ca legiuitori şi reprezentanţi aleşi ai cetăţenilor să 
venim cu propuneri şi soluţii pentru a asigura respectarea principiului non-discriminării şi pentru integrarea în 
societate a tuturor categoriilor. Problema persoanelor cu disabilitaţi este una deosebit de gravă în România, atât 
datorită constrângerilor bugetare care au făcut ca sumele alocate să fie insuficiente, cât şi datorită reminiscenţelor 
unor mentalităţi retrograde. Văd însă zi de zi că această din urmă problemă este din ce în ce mai puţin importantă, 
rămânând însă problema resurselor financiare şi a unor cadre de reglementare care să asigure un tratament egal şi 
posibilitatea integrării persoanelor cu disabilitaţi în societate prin acces la educaţie, acces pe piaţa forţei de muncă. 
Ca ministru şi ca parlamentar am promovat în ultimii ani un proiect de lege care vine în sprijinul accesului pe piaţa 
forţei de muncă al persoanelor cu disabilitaţi, sprijinind în acelaşi timp acele organizaţii şi companii complementare 
sistemului public de asistenţă socială. Legea economiei sociale din păcate nu a fost o prioritate şi pentru actuala 
ministră a muncii, iar proiectul lăsat de mine în minister zace prăfuit într-un sertar. Sper însă că aceasta nu înseamnă 
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că super-majoritatea din Parlament va bloca proiectul legislativ pe care intenţionez să-l depun în săptămânile 
următoare. 
Stimaţi colegi, 
Tot pentru o mai bună integrare a persoanelor cu disabilitaţi, în cazul de faţă persoanele cu deficienţe de vedere, 
solicit Ministerului Muncii ca împreună cu autorităţile locale să identifice resurse financiare pentru extinderea 
serviciilor ”câinilor ghizi”. Câinii ghizi sunt cei care ajută persoanele cu deficienţă de vedere să se orienteze atunci 
când sunt nevoite să iasă din casă la cumpărături, la şcoală, la serviciu sau în alte situaţii. O cercetare făcută în Marea 
Britanie a arătat că acei nevăzători care au lângă ei un câine ghid sunt de două ori mai independenţi din punct de 
vedere al mobilităţii decât cei care nu au un asemenea câine ghid şi au dat dovadă de o stare crescută de bunăstare, au 
mai multe şanse să fie angajaţi şi au o reţea socială mai mare datorită unui stil de viaţă activ. 
În România un singur român cu deficienţă de vedere beneficiază de ajutorul unui câine ghid, deşi numărul acestora 
este destul de mare, ei reprezintând cam 20% din totalul persoanelor cu dizabilitati din Romania. Recent la nivel 
european, a fost derulat un proiect finanţat prin programul Leonardo da Vinci, pentru asigurarea unor standarde 
comune în statele UE în ceea ce priveşte instruirea acestor câini şi pentru a asigura un mai mare acces pentru 
nevăzători la serviciile lor. 
  
Stimaţi colegi, 
Consider că trebuie să susţinem astfel de persoane, să avem un program la nivel naţional prin care cât mai multe 
persoane cu deficienţă de vedere să beneficieze de ajutorul unor astfel de câini şi să avem o legislaţie adecvată prin 
care să susţinem formarea unor centre de pregatire a câinilor ghizi. 
  
Vă mulţumesc. 
 
 

Deputat, 
Claudia Boghicevici 

 
*** 

 
10 regrese economice în primul an de guvernare al USL 

 
Stimaţi colegi, 
Într-un an de zile, domnul premier Victor Ponta ne-a arătat ce înseamnă guvernul condus de el: incompetenţă 

în formă agravată, performanţă zero, clientelă politică recompensată cu locuri de muncă în organismele 
guvernamentale, lipsă de transparenţă a instituţiilor publice, economie sugrumată.  

Raportul USL la un an de guvernare este elocvent: promisiunile au devenit minciună,  iar viitorul este 
incert. Economia noastră este crăpată sub povara incompetenţei USL, la fel cum pământul României este 
crăpat de secetă. 
Economia de piaţă înseamnă libertate. Astăzi, în România trăim să vedem cum economia moare sub ochii noştri. 
Atitudine! Implicare! Oamenii de afaceri nu trebuie să mai fie înfricoşaţi. Trebuie să li se audă glasul alături de 
opoziţie.  
Loviturile aplicate mediului de afaceri au culminat cu:  
• taxarea inflaţiei (la diferenţele din reevaluare, amortizarea nu este deductibilă); 
• impozit pe pierdere prin introducerea acelui 3% pe cifra de afaceri la microîntreprinderi;  
• introducerea impozitului pe subvenţia agricolă.  
Expresia „bilanţ negru” este prea blândă fiindcă situaţia în sine ar putea fi un stimul. Avem de-a face cu neputinţă 
în formă agravantă. Acest guvern „a suspendat” România. România stă încremenită la televizor şi se-ntreabă: ce ne 
mai aşteaptă? Ponta suspendă orice activitate economică. Prinde orice mişcă bine, încurajator şi transformă în taxă, 
impozit - eternizează totul în încremenire.  

Economia astăzi a devenit înspăimântător „de stat”. A Statului degeaba şi a incompetenţei. Ponta a 
sugrumat orice activitate profitabilă. Cifrele vorbesc. Cifrele vorbesc şi despre altceva: laşitate în a găsi soluţii. Iata 
cele 10 regrese cu care România se confruntă astăzi, după un an de guvernare USL: 
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1. USL a promis „un milion de locuri de muncă”, dar în realitate ocuparea a scăzut, iar şomajul a 
crescut. Populaţia ocupată reprezintă doar 59,3% din populaţia totală în vârstă de 15-64 ani la sfârşitul anului 2012, 
în scădere cu 0,7 puncte procentuale faţă de trimestrul al doilea al anului trecut. 

Numărul şomerilor înregistraţi la ANOFM a crescut drastic, cu aproape de 70.000 de persoane (15,6%) de la 
sfârşitul lunii aprilie 2012 până în prezent. Rata şomajului înregistrat a fost în creştere continuă începând din luna 
iunie 2012 şi până în luna ianuarie 2013.  

Chiar astăzi, administratorul judiciar al companiei Oltchim, avocatul Gheorghe Piperea, a declarat că vor fi 
concediaţi 900 de angajaţi ai companiilor Oltchim şi Arpechim. În plus, numărul fimelor care au intrat în insolvenţă 
în primul trimestru al acestui an a crescut la aproape 4.500. Deci, încă o minciună marca USL: promite locuri de 
muncă, dar în realitate acestea dispar pe zi ce trece. 

Aproximativ 19.000 de oameni sunt trimişi în concediu forţat pentru două săptămâni, începând cu 1 mai 
2013, la Complexul Energetic Oltenia pentru prima data după 15 ani. Alţi 900 vor fi daţi afară de la Oltchim şi 
Arpechim începând de săptămâna viitoare.  

Angajaţii de la Oltchim sunt de la începutul anului în grevă şi proteste la adresa actualului guvern. Angajaţii 
companiei Mechel Câmpia Turzii au protestat pentru că nu şi-au primit salariile. Aproximativ 80 de ONG-uri au 
organizat proteste împotriva exploatării gazelor de şist. Cercetătorii au ieşit în stradă pentru că le-a fost tăiată 
finanţarea proiectelor. Instructorii auto au protestat pentru măsurile fără noimă anunţate de USL. Lucrătorii poştali se 
pregătesc de grevă. Dar nimic nu îl mai mişcă pe premier: Ponta a trecut de alegeri şi nu mai bagă pe nimeni în 
seamă. 

2. USL nu a adus niciun leu în plus la salariul românilor. Salariu mediu net pe economie a fost de 1.553 
lei în luna februarie a acestui an, identic cu cel înregistrat în luna aprilie 2012, ultima luna de guvernare PDL, în 
condiţiile în care salariile bugetarilor au fost reîntregite în această perioadă. Măsură USL nu s-a resimţit în buzunarul 
românului. Creşterile de preţuri şi deprecierea leului în raport cu euro au anulat orice creştere de salarii în mediul 
public. Mai mult, banii pentru reîntregire au fost prevăzuţi în buget de către guvernul Ungureanu, iar majorarea din 
decembrie 2012 a fost realizată pe seama sacrificării investiţiilor, nicidecum ca urmare a eficienţei guvernării USL.   

Pensionarii au fost şi ei doar o temă de campanie pentru USL. Pensia medie de asigurări sociale de stat a 
crescut abia cu 4,4% sub guvernarea USL, în timp ce preţurile au crescut mult mai mult. Sub guvernarea PDL, pensia 
medie de asigurări sociale de stat a crescut cu 30%.  

3. USL a pierdut bătălia cu inflaţia şi a trântit la pământ puterea de cumărare a românilor. Inflaţia de 
peste 5% este cea mai mare din UE. Asta în condiţiile în care, sub guvernarea PDL, rata inflaţiei a scăzut până la 
1,8% în luna aprilie 2012. 

4. 20 de taxe noi sau majorate de guvernul USL. În doar un an de guvernare USL a introdus sau majorat 
20 de impozite şi taxe. Nicio promisiune electorală de micşorare a TVA la 19%, de reducere a TVA la alimente la 
9% sau a CAS nu a fost respectată -  nici măcar parţial. În plus, la aceste impozite şi taxe se vor adăuga noi impozite 
sau noi majorări în perioada imediat următoare, aşa cum au declarat chiar reprezentanţii guvernului Ponta. Nu a 
scăpat nimeni neimpozitat, nici micul fermier, nici micul antreprenor, nici românul de rând. 

5. Românii cu credite nu mai au din ce plăti datoriile sub guvernarea USL. Întârzierile mai mari de 90 
de zile la plata creditelor  au ajuns la aproape 20% în total credite şi dobânzi pănă în prezent. 

6. Românii construiesc mai puţin. Guvernul Ponta a încheiat anul 2012 cu o scădere de 0,2% a volumului 
lucrărilor de construcţii, în condiţiile în care anul 2011 se încheiase cu o creştere de 2,8% faţă de anul precedent. În 
luna aprilie 2012 construcţiile erau în plin avânt, înregistrând o creştere de 26,9% faţă de luna precedentă şi de 22,8% 
faţă de luna aprilie 2011. 

Anomaliile USL atacă din plin sectorul construcţiilor şi situaţia se va agrava din ce în ce mai mult în 
acest an. Mii de constructori au reclamat că primăriile nu le mai facturează lucrările realizate pentru a nu se mai 
încărca cu arierate, dar în acelaşi timp fiscul îi sancţionează pentru că nu au plătit TVA statului, un TVA existent 
doar în contabilitate, pentru că nu au existat încasări efective.  

7. Arieratele continuă să crească rapid. Arieratele administraţiilor publice locale au ajuns la 1,2 miliarde 
de lei la sfârşitul lunii ianuarie a acestui an, cu aproape 50% mai mult faţă de sfârşitul anului 2012. Acest lucru se 
întâmplă în condiţiile în care Executivul s-a angajat prin acordul cu FMI să reducă arieratele administraţiei locale cu 
5% în fiecare lună. 

8. Privatizări eşuate restanţiere şi investiţii străine directe în cădere liberă. România este singura ţară 
din Europa Centrală şi de Est care a ratat intrarea pe un trend pozitiv în atragerea ISD în anul 2012. Sub USL, 
investiţiile străine directe au atins minimul ultimilor 10 ani, în scădere cu peste 11% comparativ cu anul 2011. În 
primele două luni ale anului 2013, ISD-urile îşi continuă scăderea cu 15%. USL acuza guvernul Ungureanu că nu 
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atrage investitori străini. Iată că acum, la un an de guvernare Ponta, interesul investitorilor străini pentru România a 
scăzut şi mai mult. 

Moţiunea USL prin care a căzut guvernul Ungureanu critica dur modalităţile de privatizare. Astăzi, USL are 
cu ce se „lăuda”: cu eşecul răsunător al privatizării celui mai mare combinat chimic, Oltchim, cu intrarea Oltchim în 
insolvenţă, cu vânzarea pe bursă a 15% din acţiunile Transgaz la un preţ cu 10% mai mic decât cel de la listare din 
decembrie 2007, cu decizia favorabilă privind exploatarea gazelor de şist, căreia i se împotrivea pe când era în 
opoziţie, şi pe care a adoptat-o în mod cu totul netransparent, ignorând deciziilor locuitorilor. Guvernul USL este în 
curs de privatizare a companiei CFR Marfă pe care a evaluat-o la un preţ de nimic: dublul valorii de fier vechi a 
locomotivelor şi vagoanelor deţinute de companie. USL nu a fost în stare nici până acum să privatizeze Cupru Min 
Abrud, pentru care băga vină anul trecut guvernului Ungureanu. 

9. Execuţia bugetară după primele trei luni ale anului 2013 ne dă dimensiunea incompetenţei USL, a 
incapacităţii guvernului de a livra rezultate, de a crea noi locuri de muncă, dar şi ale sărăcirii continue a 
populaţiei chemată să plătească incompetenţa guvernului prin taxe şi noi taxe. Avem un deficit bugetar în 
creştere cu 23,6% în primele trei luni ale acestui an comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile 
cu investiţiile, motorul creşterii economice sustenabile pe termen lung, au scăzut cu 24%, iar sumele primite de la UE 
au scăzut cu 34% în primele trei luni ale acestui an faţă de primele trei luni din 2012. 

10. Sub USL, România a rămas corigentă la creşterea economică în anul 2012. Anul 2012 trebuia să fie 
cel în care relansarea economică să ia avânt, pentru că sub guvernarea PDL am închis anul 2011 cu 2,2% creştere 
economică. Tot ce a făcut USL de când este la guvernare pentru creşterea economică a fost să o revizuiască, de 
nenumărate ori, în jos. De la o creştere economică de 1,7% prognozată pe anul 2012, USL a obţinut doar 0,7%. 
În acest an USL nu poate marca o creştere economică mai mare de 1,6% pentru că nu are nici un obiectiv de 
dezvoltare.  

România este lăsată de izbelişte, România este într-o hemoragie continuă de inteligenţă şi forţă de 
muncă. Cartea neagră a guvernării USL arată încă o dată că nu poţi să pui în fruntea României oameni care se ridică 
din vorbărie veninoasă şi ajung la delir verbal cu efecte dureroase pentru fiecare român.  

Proasta guvernare este un atac la securitatea naţională şi este mai periculoasă decât atacul terorist: cu 
efecte pe termen nedefinit şi asupra tuturor românilor. 

Guvernul Ponta este cazul să-şi dea demisia în numele României. România are oameni competenţi. 
Adunătura conjuncturală numită guvernul Ponta trebuie să plece de la putere. Şi nu este doar vorba că s-au 
făcut de râs, ci că şi-au bătut joc de România. Când faci asta, în direct şi-n reluare, nu te mai poţi numi 
român. Ci doar incompetent, laş şi fără viitor.  
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Andreea Maria Paul 

 
*** 

 
Escrocherie marca USL: Ponta continuă afacerea scandaloasă începută acum 10 ani în cazul Rompetrol 

   
Ponta nu respectă legea pe care a dat-o chiar mentorul său Năstase în octombrie 2003 cu privire la 

obligaţia Rompetrol de a-şi plăti datoriile. Statul roman pierde. Ponta nu face altceva decât să rostogolească 
încă o dată aceeaşi datorie, printr-o noua tranzactie, şi să continue afacerea scandaloasă începută cu 10 ani în 
urmă de mentorul sau Nastase. În plus, Ponta a dat cale liberă pentru ca orice distribuire de profit în cadrul 
fondului de investiţii finanţat de Rompetrol să se efectueze doar în favoarea acestuia, până când îşi va 
recupera întreaga investiţie. Escrocheria este evidentă, pentru că orice distribuţie de dividende doar către un 
investitor este posibilă numai în cazul unor acţiuni preferenţiale. Aici nu este cazul. 

Abia zilele acestea, Ponta a avut curajul să scoată la iveală modul în care a tratat problema datoriei 
Rompetrol. A trântit un Memorandum de Înţelegere datat 15 februarie 2013 şi adoptat fără nicio consultare publică, 
după cum îi este obiceiul, prin care anunţă românii asupra escrocheriei pe care a pus-o la cale. Prin acesta, Rompetrol 
scapă de datoria de 660 mil. dolari. Nu are de făcut decât două lucruri: să răscumpere 26,7% din acţiunile statului la 
preţul de 200 mil. dolari şi să finanţeze cu 150 mil. dolari un fond de investiţii. 

Ponta nu face un lucru esenţial: nu respectă legea. Datoria trebuie plătită integral, conform legii lui Năstase 
prin care datoriile Rompetrol au fost convertite în obligaţiuni în favoarea statului. 
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În plus, Rompetrol finanţează cu 150 mil. dolari fondul de investiţii din sectorul energetic, dar îşi va recupera 
din plin banii. Ponta a dat cale liberă pentru ca întregul profit din acţiuni să revină Rompetrol până când îşi va 
recupera investiţia. Statul român, care va avea o participaţie de 20%, nu primeşte nimic. Însă potrivit legislaţiei, 
Ponta nu are voie să facă acest lucru decât în cazul acţiunilor preferenţiale. Or această metodă nu se aplică în acest 
caz. 
 
Ca să pună capac unei afaceri proaste pe care a încheiat-o, Ponta mai şi anunţă că se aşteaptă la investiţii de 1 miliard 
de dolari din partea Rompetrol prin acest fond. Ar fi putut estima orice sumă, pentru că Rompetrol nu are nicio 
obligaţie cu privire la suma pe care o va investi. şi ştim cât de bine se pricepe Ponta la estimări! 

Problema datoriei Rompetrol e veche, încă de pe vremea actorului premier Năstase. În 24 octombrie 2003, 
Guvernul Năstase a emis OUG nr. 118  pentru transformarea restanţelor bugetare în valoare de circa 660 mil. dolari 
ale rafinăriei Petromidia, care aparţine de Rompetrol, în obligaţiuni cu maturitate de şapte ani. În plus, potrivit acestei 
legi, Statul avea optiunea să convertească în acţiuni obligaţiunile nerăscumpărate la scadenţă. Daca Statul nu-si 
exercita aceasta optiune, Rompetrol era obligat sa plateasca aceasta datorie. Pe cand Ponta ne minte public ca 
Rompetrol ar fi avut dreptul sa faca aceasta conversie. FALS! În anul scadenţei, 2010, Rompetrol a răscumpărat 
obligaţiuni în valoare de doar 54 mil. euro, iar restul le-a convertit în acţiuni. Prin urmare, Statul român a devenit 
acţionar captiv la rafinărie cu circa 45% din capital. În 2012 s-a ajuns în instanţă, Statul solicitând returnarea creanţei 
în bani, nu în acţiuni. 

Pentru a-si recupera banii, Statul trebuie să execute silit Rompetrol sau să ceară insolvenţa, procedură 
la care USL excelează. Domnule Premier, care e diferenta între Oltchim şi Rompetrol căci datoriile sunt 
aproape la acelaşi nivel? 

Ce cauta Ponta în această tranzacţie, atâta timp cât avem un minister responabil cu probleme economice şi o 
agenţie, OPSPI, care reprezintă interesele Statului la Rompetrol? La OPSPI, director general este Gabriel 
Dumitraşcu, fostul şef şi artizanul afacerii Roşia Montană. Este Rompetrol o nouă Roşie Montană? 

 
În general, politicienii sunt acuzaţi ca nu recuperează banii pe care Statul ar trebui să-i încaseze. În 

acest caz exista vreo protecţie a Statului împotriva politicienilor care vând datoria pe nimic? Ca să nu fie 
platită datoria, Ponta face o tranzacţie cu Rompetrol înainte de pronunţarea instanţei. De ce nu aşteaptă 
decizia instanţei?  
Vă mulţumesc. 

 
Deputat, 

Andreea Maria Paul 
 

*** 
 

Guvernul USL a „rezolvat” şi problema turismului românesc! 
 
 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

În perioada 2009-2011 s-au făcut eforturi semnificative pentru resuscitarea turismului românesc, pentru 
refacerea atractivităţii acestuia atât pentru români, cât şi pentru turiştii străini. Multe măsuri au fost criticate, dar 
astăzi USL şi le asumă ca realizări proprii. 

Odată cu venirea USL la guvernare s-au sistat toate programele şi majoritatea proceselor de investiţii în 
infrastructura de transport şi cea turistică, iar România se afundă în topul european al turismului pe locul 35, din 42 
state evaluate. În anul 2012 au venit în ţara noastră doar 1,6 milioane de turişti străini cu 9% mai puţini decât în 2011. 
Este şi normal dacă ne gândim că în vara anului trecut climatul politic din România ne făcea la fel de „atractivi” ca 
ţări precum Congo sau Iran. 

La Ministerul Mediului de Afaceri şi Turismului munca depusă de guvernele precedente este anulată de lipsa 
de experienţă a ministrului, care ne tot ameninţă că va atrage fonduri europene pentru infrastructura turistică şi nu 
reuşeşte să convingă pe nimeni. Mai mult, viziunea ministrului este total greşită, pentru că promovarea României ca 
destinaţie turistică se face prin realizarea unei strategii turistice naţionale. De aceea şi promisiunea acestui guvern, 
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care avea ca obiectiv general al strategiei în domeniul turismului, un efort de reconstrucţie, promovare şi creştere a  
numărului de turişti, bate pasul tot pe loc. Este extrem de important să se continue toate reformele în acest domeniu, 
nu stoparea lor. 

România nu este o destinaţie turistică şi din cauza lipsei infrastructurii, a preţurilor mari practicate de 
hotelieri atât la munte cât şi la mare, cu mult peste Austria, Bulgaria şi Grecia dar şi a opţiunilor limitate de agrement. 
Aceste probleme nerezolvate nu fac decât un mare deserviciu turismului românesc. 

De aceea ne punem întrebarea: Cum să vorbim de turism la standarde europene şi de ce au plecat peste 
30.000 de români să-şi petreacă sărbătorile pascale în afara ţării, atâta vreme cât România merită să fie cunoscută şi 
explorată, atăt de noi cât şi de turiştii străini. 

Concluzionând, singura politică în domeniul turismului care se desfăşoară astăzi este făcută doar de E.S. 
Prinţul Charles, prin filmele de promovare ce rulează la BBC şi care îndeamnă turiştii să vină să desopere România.  

În ceea ce priveşte Guvernul USL, politica acestuia se poate rezuma simplu la îndemnul: „turişti, vă ordon 
treceţi Dunărea .... şi vă petreceţi vacanţele în Bulgaria, Turcia sau Grecia .... e mai ieftin şi mai bine ..... pentru că 
Guvernul USL nu are soluţii la problema turismului românesc.” 

 
 

Deputat, 
Iliuţă Vasile 

 
*** 

 
 Primarii ineficienţă administrează Bucureştiul 

 
Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
În vreme ce primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, continuă odiseea telegondolelor şi trambulinelor, a 

podurilor şi şoselelor suspendate, primarul Sectorului 6, Rareş Mănescu, este cu picioarele mai aproape de pământ, 
poate prea aproape, promiţând că va realiza multe dintre  probleme reale cu care se confruntă  locuitorii acestui 
sector: de la anveloparea blocurilor, la rezolvarea problemei maidanezilor, care totusi  stagnează de la preluarea 
mandatului domniei sale, la crearea de noi locuri de parcare la care nu găseste soluţii viabile.  

Pentru un primar liberal aşteptăm proiecte de dezvoltare şi investiţii mai utile şi ample care să scoată în 
evidenţa frumuseţea acestui sector, care să aducă mai multe grădiniţe şi şcoli, mai multă curăţenie, linişte şi 
siguranţă. 

Problemele locuitorilor sunt mult mai numeroase, străzile ar trebui reparate, nu numai plombate, parcurile 
curăţate, iar gunoaiele să fie  ridicate mai des. Aglomeraţia din Drumul Taberei care  exasperează cetăţenii, se va 
rezolva probabil după 10 ani când lucările de la  metrou vor fi finalizate, aşa că aici aveţi o mică scuză. 

Locuinţele sociale şi locurile de parcare ne cam dau bataie de cap, iar primaria a găsit rezolvare prin 
cheltuirea a milioane de euro pe flori şi toaletarea arborilor. Sub masca toaletării distrugem parcurile şi spaţiile verzi, 
de aici probabil mai ies ceva bănişori, pentru că firma care a căştigat licitaţia are de unde lua an de an bani din 
bugetul primăriei, că doar copacii cresc şi înverzesc. 

Singurele realizări ale primarului Mănescu sunt cele legate de tăierea de panglici la proiecte şi obiective 
realizate de predecesorii săi. Domnia sa nu a lipsit de la nici o inaugurare la care nu a avut nici cea mai mică 
contribuţie. Mai mult, a demonstrat deja nu numai că nu poate face nimic util pentru cetăţeni, ci, dimpotrivă, că 
demolează şi ceea ce s-a realizat deja, pentru că interesele financiare personale sunt mai presus de orice. 

De exemplu, primarul Mănescu doreşte ca în cursul anului 2013 să finalizeze 3 parcări automate, fiecare a 
câte 24 de locuri, însă parcarea de la Autogara Militari, cu o suprafaţă de 17.000 metri pătraţi şi cu o capacitate de 
700 locuri de parcare, care a costat 4 milioane de lei a închis-o deja la 1 aprilie, după numai trei ani de funcţionare. 
Acţiunea domniei sale are un puternic iz de afacere în interes personal şi în interesul USL, mai puţin în interesul 
cetăţenilor – singurii care vor plăti contraperformanţa primarilor USL. 

 
Deputat, 

Daniel Geantă 
 

*** 
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 Nu lăsaţi agricultura la mila lui Dumnezeu!  

 
 
Domnule  Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 

Guvernul USL şi-a făcut publică poziţia de a reface infrastructura de irigaţii prin folosirea cât mai chibzuită a 
fondurilor europene, prin reducerea preţului de cost al energiei şi prin accesul tuturor fermierilor la apa pentru 
irigaţii. Vorbe, vorbe şi iar vorbe! Agricultorii sunt sceptici. 

Domnul ministru Daniel Constantin, imediat ce s-a instalat la minister, a promis că prioritatea sa este să 
finanţeze din fonduri structurale un proiect pentru sistemul de irigaţii în agricultura românească. Tot domnia sa se 
laudă că a făcut demersuri pe lângă Ministerul Fondurilor  Europene, pentru a solicita ca din fondurile de coeziune să 
fie redirecţionaţi bani pentru refacerea sistemului de irigaţii. Dar domnule ministru, suntem în luna mai, începe vara 
curând, iar previziunile meteorologice nu sunt de partea dumneavoastră. Seceta bate la uşă şi ne rugăm la Dumnezeu 
să nu pârejolească iar România. 

Nu este de glumit! O secetă prelungită, în absenţa sistemelor de irigaţii, va determina o producţie agricolă 
slabă şi va conduce la  creşterea preţurilor la alimentele de bază, la fructe şi legume, cu efecte puternice asupra 
inflaţiei. 

De anul trecut exista posibilitatea ca pe Măsura 125 să se atragă fonduri europene disponibile pentru 
refacarea acestor sisteme de irigaţii, un sprijin binevenit pentru fermieri, lucru care nu s-a întamplat decât într-un 
procent insignifiant. 

Sistemul naţional de infrastructură în irigaţii este greu de făcut dar şi greu de întreţinut, iar fermierii au 
nevoie de ajutor deoarece cheltuielile sunt mari pentru majoritatea acestora, iar accesarea fondurilor este greoaie. De 
aceea ei  sunt de părere, că cele mai eficiente sisteme de irigaţii sunt cele individuale, iar costurile acestora sunt mai 
mici. 

Cum mai salvaţi recolta anului 2013? Cum mai puteţi  să vă lupţi cu seceta? Eu cred că nu aţi uitat că anul 
trecut din cauza lipsei precipitaţiilor au fost pierderi imense pentru fiecare agricultor în parte. 

Nu mai putem lăsa fermierii la mila lui Dumnezeu! Aşa că,  ajutaţi agricultorii şi găsiţi soluţii pentru 
urgentarea accesării fondurilor pentru reconstrucţia şi reabilitarea acestei infrastructuri, aşa cum aţi promis, iar statul 
să se implice măcar, să repare staţiile de bază, care nu au fost încă furate de mafia hoţilor de fier, măcar cele aflate în 
proprietatea statului care alimentează si repompează. 

  Repunerea în funcţiune a sistemelor de irigaţii nu o pot face fermierii singuri, iar asigurarea finanţării 
rămâne o mare problemă, puteţi şi aveţi posibilitatea să  identificaţi urgent toate problemele cu care se confruntă 
sectorul irigaţiilor dar să şi prezenteaţi un cadru de măsuri viabile  pentru că irigaţiile sunt singura şansă pentru o 
agricultură modernă. 

  
Deputat, 

Mircea Man 
 

*** 
 

9 mai – Ziua Europei 
 
Palatul de sticlă în care funcţionează Parlamentul European aminteşte de o navă spaţială gigant. Faţadele 

transparente ale uriaşei construcţii crează un sentiment de răceală, de distanţă. Europarlamentarii dezbat aici mai 
toată legislaţia comunitară. Parlamentul European este cea mai mare adunare democrată din lume şi singurul organ 
alcătuit din politicieni aleşi în mod direct de peste 500 de milioane de cetăţeni. Dar ajunge spiritul şi mai ales starea 
de spirit a electoratului până la aleşii din nava de sticlă? 

"2013 este anul cetăţeanului european". Un moto prietenesc. Dar nu ar trebui ca fiecare an în parte să fie 
dedicat cetăţenilor europeni? La aniversarea Europei, instituţiile europene - incluzând aici Comisia, Parlamentul şi 
Consiliul Europeam - îşi deschid larg porţile pentru vizitatori. Momentul marchează data de 5 mai 1949, când se 
puneau bazele Consiliului European. Apoi mai există şi data de 9 mai. În anul 1950, la 9 mai, ministrul francez de 
externe, Robert Schuman, prezenta ideile de bază ale Uniunii Europene de astăzi. 
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Europa - ce înseamnă ea? Pace, libertate, democraţie, stabilitate şi bunăstare: după un secol zguduit de 
conflicte şi două conflagraţii mondiale, toţii europenii se bucură de un trai paşnic în cadrul Uniunii Europene. 
Vizitatorii vor să afle mai multe despre ţara lor, despre dreptul lor de a decide şi despre viitorul unei construcţii serios 
afectate de criză.Atmosfera de criză şi propriile griji par uitate aici. Protestele din state precum Grecia sau Spania 
atrag atenţia politicienilor. Criza arată ce simt cetăţenii. Soluţiile trebuie găsite la nivel european. 

Baza pentru o viaţă liniştită în cadrul Uniunii Europene ar trebui să fie tocmai diversitatea culturală, 
angajamentul pentru apărarea drepturilor cetăţenilor şi valorile comune. În plină criză, Uniunea Europeană ar trebui 
să revină la aceste valori, sunt de părere cei mai mulţi participanţi la aniversarea construcţiei europene. Nu dreptul 
celui mai puternic trebuie să se impună, ci solidaritatea şi diplomaţia. 

Şomaj ridicat, pensii nesigure, viitor incert. Criza economică afectează construcţia europeană. Ce se întâmplă 
cu susţinătorii conceptului? Devine imperios necesar ca politicienii europeni să-şi facă datoria, să vină în 
întâmpinarea cetăţenilor şi să scoată întreaga comunitate din impasul actual. 

 
Deputat, 

Vasile Gudu 
 

*** 
 

Guvernul Ponta din nou în contratimp cu Europa 
 
 
Stimate Domnule Preşedinte, 
Stimaţi Colegi, 
 

În timp ce Uniunea Europeană propune o nouă directivă prin care să se stabilească condiţii noi de intrare şi 
de şedere pe teritoriul statelor membre pentru cercetători, studenţi, elevi, stagiari, în România, membrii Consiliului 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) au demisionat, activitatea de cercetare din ţara noastră aflându-se într-un 
blocaj fără precedent.  

Ne aflăm din nou în contratimp cu dezideratele UE. Politica constructivă a organismelor legiuitoare ale 
Europei pare a nu influenţa viziunea Guvernului USL care a redus drastic bugetul alocat programelor de cercetare 
fundamentală pe anul 2013 faţă de anii precedenţi. Este inutil să vă mai precizez că „migraţia creierelor”, pe care UE 
doreşte să o obţină prin aceste noi directive se va transforma într-o „moarte lentă a creierelor” sau, în cel mai fericit 
caz, într-o mutare ireversibilă a „creierelor” în ţările care dirijează fonduri serioase către cercetare. 

Europa alocă, în fiecare an, un procent din PIB cu 0,8 % mai mic decât cel alocat de SUA şi cu 1,5 % mai 
mic decât cel alocat de Japonia pentru cercetare şi dezvoltare. Mii de cercetători şi inovatori cu cele mai înalte 
calificări s-au mutat în ţări în care condiţiile sunt mai favorabile. Mă întreb, oare, şi cei care tocmai au demisionat vor 
părăsi România? Probabil că da, asta dacă mai cred încă în obiectivele UE stabilite prin Strategia Europa 2020 şi 
iniţiativa emblematică „O Uniune a inovării” - creşterea investiţiilor în cercetare şi inovare -, care va impune o 
creştere a locurilor de muncă în domeniul cercetării în Europa cu un număr estimat la un milion.  

Aceste informaţii par însă în totală contradicţie cu situaţia din România unde Ministerul Educaţiei Naţionale 
a luat o serie de măsuri dure în ceea ce priveste cercetarea: întârzierea deschiderii finanţării pe anul curent pentru 
toate proiectele aflate în derulare din cadrul programelor Resurse Umane şi Idei, reducerea cu circa 50-55% a 
bugetelor pe anul 2013 pentru toate proiectele aflate în derulare în competiţiile PCE2011 şi PCCE2012, reducerea cu 
6 luni a duratei de desfăşurare, cu reducerea bugetară aferentă, a tuturor proiectelor de tip PCE finanţate în competiţia 
din 2012, întreruperea continuităţii programelor, prin nedeschiderea unei noi competiţii pentru cele trei principale 
instrumente de finanţare aflate în coordonarea CNCS, anularea finanţării aplicaţiilor eligibile din cadrul programelor 
Workshop-uri Exploratorii şi Şcoli de Studii Avansate pentru anul 2013.  

Membrii CNCS invocă faptul că, în aceste condiţii, cele trei principii esenţiale care ar trebui să stea la baza 
desfăşurării activităţii de cercetare, competitivitatea selecţiei, predictibilitatea finanţării şi continuitatea 
programelor, lipsesc.  

Stimaţi Colegi, este injust ca România să renunţe la toate eforturile depuse până acum în domeniul cercetării, 
este ruşinos ca specialiştii noştri şi din acest domeniu să părăsescă ţara punându-se în slujba altora. Până când vom 
privi cum ne pleacă medicii, profesorii, cercetătorii, IT-iştii? Până când vom privi pasivi cinismul din reacţiile 
Guvernului, graba şi uşurinţa cu care doresc înlocuirea celor 17 membrii ai CNCS care au demisionat în bloc, o 
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demisie catalogată de mass-media fără precedent în acest domeniu? Când va putea România să aibă o arie de 
activitate în care să nu se mai invoce, de o parte sau alta, interese ascunse sau inginerii financiare?  
Ca director executiv al Centrului de Cercetare Analiza discursului din cadrul Universităţii ”Ştefan cel Mare” 
Suceava, cunosc eforturile pe care le implică munca în acest domeniu, îi cunosc implicaţiile şi de aceea sunt solidară 
cu colegii mei demisionari, aşteptând soluţii din partea Guvernului înainte de a fi prea târziu. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
1 an de zile de iresponsabilitate 

 
 
Stimaţi Colegi, 
 

Un an de zile! Guvernul Ponta ne-a demonstrat în aceste luni ce poate Guvernul condus de el: 
• Lipsă de profesionalism şi expertiză 
• Performanţă economică zero 
• Clientelism politic – angajări şi numiri pe criterii condiţionate de carnetul de partid 
• Lipsă de transparenţă a instituţiilor publice 
• Niciun investitor major 
• ,,Re-evaluarea” gazelor de şist şi a proiectului Roşia Montană. 
 

Românii au primit în decembrie 2012 promisiuni. Promisiuni ce astăzi s-au dovedit a fi minciuni pentru că nu 
avem niciun rezultat în afara de o ofensivă mediatică în care cei doi mari lideri USL care se chinuie să ne 
demonstreze care este mai mare şi frumos pentru a fi viitorul Preşedinte al României. În timp ce USL guvernează 
prin vorbe, economia este la limită, funcţionând în sistem de avarie precum sistemul medical românesc! Educaţia este 
„corigentă” şi nu are nicio şansă „să treacă” în clasa următoare, iar cercetarea este „mutilată”. 

USL a promis „un milion de locuri de muncă”. Ce a făcut? Ocuparea a scăzut, iar şomajul a crescut. Numărul 
şomerilor înregistraţi la ANOFM a crescut drastic, cu aproape de 
70.000 de persoane (15,6%) de la sfârşitul lunii aprilie 2012 până în prezent. Rata şomajului înregistrat a fost în 
creştere continuă începând din luna iunie 2012 şi până în luna ianuarie 2013. Unde sunt acele locuri de muncă? 

Hidroelectrica anunţă noi concedieri. Oltchim trăieşte artificial, de pe o zi pe alta! Mittal ameninţă că pleacă! 
Mechel s-a „retras în glorie”! 

Salariile nu au crescut! Din contră, preţurile şi costurile cu utilităţile s-au majorat! Pensionarii nu au văzut 
niciun leu în plus! Avem cea mai mare inflaţie din UE – 5%! 

Acestea sunt unele dintre „realizările” unui an de guvernare în care singurul atribut al acesteia a fost 
iresponsabilitatea, iar aceasta nu înseamnă altceva decât dispreţ faţă de români. 

Nimeni nu este perfect, dar nimeni nu poate guverna împotriva propriilor cetăţeni clamând că tot ceea ce 
înfăptuieşte consolidează statul român. 

 
Deputat, 

Cezar Preda 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

 Privatizare sau vânzare? USL a răspuns deja – faliment şi apoi vânzare! 
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Domnule Preşedinte, 

 Stimaţi Colegi, 
 Nu a trecut prea mult timp de la telenovela de tristă amintire a pseudo-privatizării Combinatului Chimic de la 
Oltchim Râmnicu Vâlcea, care a demonstrat, fără doar şi poate, incapacitatea Uniunii Social Liberale în a guverna 
România şi în a sprijini structurile industriale, încă viabile, să depăşească momentele dificile ale crizei. 
 Dispreţul pe care l-a demonstrat atunci USL faţă de activele combinatului, faţă de soarta a mii de angajaţi şi, 
mai ales, asupra implicaţiilor pe care le are închiderea acestui combinat asupra întregii economii mă face să cred că 
USL nu iubeşte România şi îi dispreţuieşte şi minte în fiecare zi pe români.  
 Stimaţi colegi. Nu cred că mai încape îndoială că USL şi Guvernul Victor Ponta ar putea fi acuzaţi că nu 
cunosc diferenţa dintre privatizarea şi vânzarea unor active strategice ale economiei româniei. Procesul de privatizare 
înseamnă, fără doar şi poate, schimbarea doar a titularului dreptului de proprietate, realizându-se transferul din 
domeniul public în cel privat, în scopul eficientizării activităţii. Vânzarea este singurul lucru la care s-au priceput 
partidele care compun astăzi USL şi presupune înstrăinarea la o valoare derizorie a unor active, rezultatele fiind certe: 
şomaj, scădere economică, mall-uri în locul combinatelor şi prejudicii insurmontabile pentru economia românească. 

Cu siguranţă Victor Ponta şi miniştri săi cunosc diferenţa dintre cele două procese! Însă nu-i interesează 
privatizarea, ci falimentul controlat şi apoi vânzarea la preţ de fier vechi a unor companii de maximă importanţă.  

 Oltchim şi Arpechim nu sunt decât primele exemple ale acestui mod de a guverna al USL, iar faptele 
Guvernului USL vorbesc de la sine.  

Rostul intervenţiei mele de astăzi este să atrag un puternic semnal de alarmă asupra procesului de privatizare 
deja demarat la compania CFR Marfă prin care, numai la prima vedere, se poate constata că una dintre cele mai 
importante companii din România se va vinde şi nu privatiza, la un preţ mai mic decât dacă s-ar vinde la fier vechi! 
Este vorba despre cea mai mare companie de transport marfă din România şi o companie strategică pentru Uniunea 
Europeană.  

Cum s-a ajuns aici! Relu Fenechiu şi Victor Ponta trebuie să explice şi să nu mai mintă! Să lase codul rutier 
în seama specialiştilor şi talk shourile jurnaliştilor şi să dea explicaţii despre actele guvernării lor. 

Trebuie să explice românilor de ce o companie a căror active valorează la o evaluare succintă peste 1,3 
miliarde de lei şi care are venituri anuale de peste 1,2 miliarde de lei, este scoasă la vânzare, preţul pachetului 
majoritar fiind sub 800 de milioane de lei. Cine vinde un lucru atât de valoros la un preţ derizoriu nu poate să nu fie 
suspicionat de interese ilegitime! 

Teama mea şi a multora dintre români este legată de faptul că după CFR Marfă lista companiilor de stat, 
unele extrem de profitabile, vor fi vândute la preţuri derizorii, cu secretizări ale clauzelor contractuale, iar cu CFR 
Marfă USL abia „se încălzeşte” în a vinde economia României pe mărunţiş. 

Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Ioan Bălan 

 
*** 

 
Un an cu USL: moartea investiţiilor şi a iniţiativelor în judeţul Dâmboviţa 

 
Guvernul USL a venit la putere, acum un an, pe un mare val de aşteptări populare. Zecile de promisiuni au 

creat în jurul actualilor lideri ai puterii o aură de salvatori naţionali, după ce România trecuse printr-o perioadă de 
cruntă criză economică. Iată însă că după 365 de zile împreună cu USL, nu putem ajunge decât la câteva concluzii 
triste: n-am avut decât circ televizat, subminarea instituţiilor statului de drept, haos în administraţie şi cancer în 
economie, la care se adaugă imaginea din ce în ce mai negativă în rândul partenerilor europeni! 

Întrucât sunt parlamentar dâmboviţean, voi face o scurtă analiză a evenimentelor şi a fenomenelor din judeţul 
Dâmboviţa, la un an după ce Uniunea Social Liberală a obţinut toate pârghiile necesare pentru a-şi îndeplini 
promisiunile: 

1. În numai câteva luni, conform datelor statistice oficiale, judeţul a pierdut peste 7.000 de locuri de muncă. 
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2. Cea mai mare unitatea a industriei metalurgice a judeţului, MECHEL Târgovişte, este tăiată pe bucăţi şi 
vândută la fier vechi. Impactul economic şi social este şi va fi dezastruos, întrucât hemoragia şomajului nu se va opri 
în curând, iar oamenilor nu li se oferă nicio alternativă de a se angaja şi de a-şi câştiga cinstit pâinea. 

3. Toate investiţiile în infrastructură începute în anii anteriori, şi aflate într-un stadiu avansat de execuţie, au 
fost abandonate. Finanţările se acordă discreţionar şi netransparent, pe criterii exclusiv politice, şi nu în funcţie de 
priorităţile şi nevoile comunităţilor locale. 

4. Nici până în prezent, nu s-a încheiat lupta pe ciolan. Liderii social democraţi şi liberali de la nivelul judeţului 
Dâmboviţa duc bătălii de tranşee crunte, pentru a pune mâna pe funcţii şi demnităţi, care – bineînţeles – nu au 
legătură cu pregătirea lor profesională. 

5. Toate posturile vacante apărute în instituţiile publice, inclusiv cele de agent de pază, sunt oferite celor care au 
carnet de partid, şi nu celor care dovedesc competenţe şi pregătire profesională. 

6. Proiectul de dezvoltare turistică a nordului judeţului Dâmboviţa, care ar fi creat mii de locuri de muncă într-o 
zonă defavorizată, nu se mai află pe lista priorităţilor noii puteri. 

7. Banii publici se scurg, în mare parte, numai către firme de casă, întru servirea intereselor rudelor, finilor, 
asociaţilor şi chiar ale consilierilor locali şi judeţeni. 

8. Instituţiile statului sunt cotropite şi paralizate, acţionând la ordine politice iraţionale şi în discordanţă cu 
nevoile cetăţeanului. 

Cel mai grav este însă că oamenii nu mai au speranţă. Nu mai au încredere în ziua de mâine, în viitor, în 
politicieni! După numai un an de guvernare USL, judeţul Dâmboviţa s-a întors cu 5 ani în urmă, atunci când nu 
existau investiţii, când îţi rupeai maşinile pe drumuri şi când nu puteai obţine un loc de muncă fără intervenţie 
politică. USL-ul de când se află la putere a adus,: teroare, dezamagire, lipsă de respect faţă de instituţiile statului, 
cumetrie politică şi sărăcie cât cuprinde! Un an cu USL înseamnă, de fapt, un an pierdut pentru dezvoltarea 
României! 

 
Deputat, 

Iulian Vladu 
 

*** 
 

USL- de la bunăvoinţă la ignoranţă 
 

Observăm cu totii bunavoinţa de care dau dovada liderii USL  pentru bunul mers al societăţii româneşti. Dar 
nu pentru toţi cetăţenii: spre exemplu, din nefericire, angajaţii care muncesc în sectoare grele ale societăţii, pe salarii 
derizorii, s-ar putea să nu se considere la fel de norocoşi în urma disponibilizărilor, precum ar trebui să se considere 
salariaţii diverselor companii de stat. Mai mult, guvernanaţii ne oferă zi de zi lecţia demagogiei: seria 
diponibilizărilor trebuie să continue în multe sectoare, dar avem bani, spre exemplu,  pentru a mări bugetele 
serviciilor de informaţii. Disponibilizăm salariaţi din Telviziunea Română din lipsa fondurilor, dar mărim bugetul 
instituţiei.  Si lista poate continua… 
  Aţi propus locuri de muncă şi aţi oferit şomeri. Astfel, numărul şomerilor înregistraţi la ANOFM  a crescut 
drastic, cu 66.586 de persoane (15.6%) de la sfârşitul lunii aprilie 2012 până în prezent. Totodată, numărul şomerilor 
neindemnizaţi a crescut cu 12.5%, adică cu 34.477 persoane. Practic, situaţia s-a înrăutăţit pentru mulţi dintre şomeri, 
care nu şi-au găsit un loc de muncă şi au pierdut indemnizaţia de şomaj. Numărul şomerilor care beneficiază de 
indemnizaţie de şomaj a crescut cu 32.109 persoane (21.3%) în aceeaşi perioadă. 
  În fapt, un an de guvernare a Uniunii Social-Liberale a fost suficient pentru ca ţara noastră să facă parte din 
topul ţarilor Uniunii Europene cu o rată a inflaţiei alarmantă. Astfel, rata inflaţiei de 5.25 % este de aproape trei ori 
mai mare în luna Martie 2013 faţă de nivelul de 1.8 % înregistrat în luna Aprilie 2012.  

Totodată, datoria externă a  ţării noastre a ajuns la 100.4 mld EURO la sfârşitul lunii Februarie 2013, în 
creştere cu 1.4 mld EURO (1,4%) comparativ cu sfârşitul lunii Aprilie 2012. De asemenea, rezervele internaţionale 
au scăzut cu peste 2 mld EURO, de la 38.5 mld EURO În Aprilie 2012 la 36.4 mld EURO în Martie 2013. 

Astfel, un an de guvernare USL a fost suficient pentru ca românii să “beneficize” de o viată mai scumpă; mai 
scumpă la buzunar din cauza preţurilor mai mari la alimente, la utilităti, la carburanţi, majorări de taxe şi impozite, 
etc.  

Mai mult, incompetenţa miniştrilor Cabinetului Ponta este “apreciată” şi de către lideri europeni care 
considera ca “propunerea făcută de guvernul României nu întruneşte încă minimele condiţii de calitate şi credibilitate 
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pentru a permite un dialog informal eficient privind  viitoarele documente de programare”,  în ceea ce priveşte 
negocierile preliminare ale României pentru  Acordul de parteneriat cu Comisia Europeană pentru viitoarele fonduri 
structurale 2014-2020. Toate acestea în condiţiile în care, premierul se plângea că banii obţinuţi pentru următorul 
exerciţiu financiar sunt prea puţini.  Curat incompetenţă! 

În fapt, lipsa banilor pentru acest guvern nu reprezintă nicio problemă. Astfel, Ponta a fost de acord să scape 
de datoria de circa 600 de milioane de dolari a Rompetrol către statul român prin răscumpărarea a 26,7% din acţiuni 
la preţul de 200 de milioane de dolari. Totodată, orice distribuire de profit se va efectua doar în favoarea Rompetrol 
group până la momentul în care acesta va recupera 100% din investiţia sa. Sugestiv este faptul că premierul Ponta a 
afirmat că obiectivul principal al negocierilor nu a fost cel al obţinerii unei sume cât mai mare de bani ci deblocarea 
unui litigiu care exista din 2003. Curat bunăvoinţa!  

Ceea ce este trist este faptul că bunăvoinţa de care dă dovadă acest guvern nu se manifestă în acord cu 
interesul naţional, în acord cu interesul cetăţenilor de a trăi într-o societate democratică, în care obţinerea unui loc de 
muncă să nu devină imposibil de realizat. Bunăvoinţa se manifestă doar în ceea ce priveşte interesele politice ale 
partidelor care se află la guvernare. Din nefericire, politica promovată de Uniunea Social Liberală este politica 
dezamăgirii, a sărăciei şi a ignoranţei  faţă de cetăţenii acestei ţări. 
Vă mulţumesc!   
 

Deputat, 
Ioan Oltean 

 
*** 

 
 

 Interpelări 
 
Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Prevederi fiscale pentru favorizarea creării structurilor de tip holding 
 

 
Stimate domnule Ministru, 

Într-o declaraţie recentă cu prilejul unei conferinţe privind evoluţii în materie de fiscalitate internaţională, organizată 
de Price Waterhouse Coopers România, domnul Dan Manolescu, secretar de stat în cadrul instituţiei aflate în 
coordonarea dumneavoastră, a afirmat că „anul acesta am putea avea prevederi fiscale care să favorizeze crearea 
structurilor de tip holding şi în România, astfel încât să nu mai fie necesar ca antreprenorii care doresc să îşi 
gestioneze o structură la nivel de holding să se ducă în Cipru sau în altă parte”. 
În acelaşi timp, domnul Manolescu a arătat că, deşi nu se are în vedere elaborarea unei legi a holdingului în cursul 
acestui an, vor fi adoptate prevederi fiscale pentru crearea unui regim favorabil pentru o astfel de structură, chiar dacă 
aceasta nu este definită juridic. 
În lipsa legislaţiei în domeniu, grupurile de societăţi româneşti apelează frecvent la metoda încadrării de societăţi 
holding în jurisdicţii care au implementat un regim în acest domeniu, cele mai populare locaţii fiind Cipru şi Olanda 
datorită costurilor reduse, flexibilităţii în administrare şi existenţei tratatelor favorabile de evitare a dublei impuneri. 
Pe de altă parte însă, o iniţiativă legislativă pentru un proiect de lege privind holdingurile a fost depus în Parlament 
încă din 2009, fiind şi la această dată în procedură parlamentară.  
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi comunicaţi următoarele: 
- Care este modalitatea pe care o aveţi în vedere pentru implementarea prevederilor fiscale favorabile 
regimului de tip holding, din moment ce legislaţia în domeniu nu este definită? 
- Intenţionaţi pe viitor elaborarea unui cadru legislativ distinct care să reglementeze aspectele juridice şi 
instituţionale privind implementarea unui regim de tip holding în România? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
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Adresată: domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat Iulian Vladu 
Obiectul interpelării:Transferul ilegal de aparatură de la Spitalul Orăşenesc Găeşti la Spitalul Orăşenesc 
Moreni din judeţul Dâmboviţa 
 
Domnule Ministru, 
 

Asigurarea unui sistem medical de calitate este una dintre priorităţile asumate de Guvernul din care faceţi parte. 
Acest lucru presupune, printre altele, dotarea cu echipamentele şi aparatura necesară, în vederea menţinerii unui nivel 
calitativ ridicat al serviciilor, inclusiv în unităţile spitaliceşti mai mici. Problema pe care v-o aduc în atenţie priveşte 
însă dotarea unui spital în defavoarea altuia, deşi primul este deja acreditat, iar cel de-al doilea urmează să intre în 
procedura de acreditare.  

În fapt, în luna februarie a anului curent, în urma unei intervenţii a Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, două 
monitoare pentru supravegherea funcţiilor vitale şi un aparat de ventilaţie mecanică noi au fost transferate, cu titlu de 
împrumut pentru două săptămâni, de la Spitalul Orăşenesc Găeşti către Spitalul Orăşenesc Moreni. Fac menţiunea că 
aceste echipamente au fost achiziţionate cu 90% fonduri guvernamentale şi cu 10% fonduri din bugetul local al 
oraşului Găeşti, ca urmare a demersurilor făcute de cadrele medicale şi cu scopul explicit ca Spitalul Orăşenesc 
Găeşti să obţină acreditarea în cursul anului 2013.  

Iată că, deşi au trecut aproximativ 4 luni de la aşa-zisul împrumut, Spitalul Orăşenesc Moreni refuză să returneze 
echipamentele, iar autorităţile locale şi judeţene nu fac niciun demers în acest sens. 
Apreciez că acest transfer este nelegal, întrucât el este realizat doar pe baza unui proces verbal semnat de directorii 
celor două unităţi spitaliceşti, Consiliile Locale ale celor două oraşe nu au fost înştiinţate oficial, iar Ministerul 
Sănătăţii nu a dat avizul necesar. În plus, repet, 10% din preţul echipamentelor a fost suportat de bugetul local al 
oraşului Găeşti. De asemenea, în trimestrul al III-lea al anului în curs, Spitalul Orăşenesc Găeşti va intra în procesul 
de acreditare, iar lipsa aparaturii necesare va însemna depunctarea lui. Această strategie a Direcţiei de Sănătate 
Publică, de dotare a unui spital în defavoarea altuia, poate însemna inclusiv încercarea furibundă ca Spitalul Găeşti să 
piardă acreditarea şi, în acest fel, să rişte desfiinţarea, deşi deserveşte oraşul Găeşti, comunele limitrofe şi Autostrada 
Bucureşti – Piteşti. 
Faţă de cele semnalate, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări: 
1. Cine se face vinovat de această tranzacţie nelegală de aparatură de la Spitalul Orăşenesc Găeşti către Spitalul 
Moreni? 
2. Ce măsuri veţi dispune în acest caz? 
 

 
*** 

 
 
Adresată: domnului Victor – Viorel Ponta, Prim – ministrul României 
De către: deputat Sanda-Maria Ardeleanu 
Obiectul interpelării: Propunerea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava 
 

Stimate Domnule Prim-ministru, 
 
În contextul restructurării organizatorice a unor componente din sistemul de sănătate, mă adresez 

Dumneavoastră ca urmare a unor aspecte semnalate de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava. 
Descentralizarea competenţelor Ministerului Sănătăţii către autorităţile locale trebuie să urmărească 

consolidarea capacităţii administrative la acest nivel şi să aducă decizia mai aproape de cetăţean, dar este necesar şi 
ca înfăptuirea acestui demers să se facă după o analiză profundă a situaţiei de fapt pentru a evita apariţia oricărui risc. 

Astfel, autorităţile regionale nou create nu vor putea prelua rolul complex pe care îl are ministerul în 
adoptarea deciziilor, în mecanismul de control şi inspecţie şi implementarea strategiei în domeniu, dar nici nu vor 
putea rezolva în timp scurt situaţiile cu risc crescut care sunt la nivel local. Există pericolul efectului de bumerang – 
informaţia întârzie, decizia, de asemenea, şi totul are implicaţii financiare. 

De asemenea, când punem în discuţie sănătatea publică, vorbim şi de activităţi specifice care nu pot fi 
coordonate de autorităţile locale care nu au competenţe în specialitate şi sunt lipsite de viziune. 
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Suntem la momentul la care ne pregătim pentru o nouă organizare adinistrativ-teritorială. De aceea, consider 
că se pot analiza şi alte variante de reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică. Una dintre acestea mi-a fost 
prezentată de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava şi ea constă în  existenţa unui 
inspectorat de sănătate publică sau de medicină preventivă la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului 
Bucureşti, instituţie publică cu personalitate juridică, condusă de un director, un contabil şef, un şef  serviciu pe linie 
medicală şi unul pe control în sănătate publică, restul Direcţiilor fiind organizate la nivel de compartimente.  
 Stimate Domnule Prim-Ministru, Vă solicit respectuos să analizaţi propunerea de reorganizare a Direcţiilor 
de Sănătate Publică Judeţene formulată în Anexa la solicitarea noastră, considerând că propunerea reprezintă o 
formulă viabilă pentru modernizarea şi eficientizarea sistemului de sănătate. 
În aşteptarea răspunsului Domniei voastre, Vă asigur de cea mai înaltă consideraţie,  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROPUNERI PRIVIND REORGANIZAREA  

DIRECŢIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢENE 
 

Avand în vedere ca în perioada următoare sunt anunţate schimbări majore în structura actualelor Direcţii de 
Sănătate Publică, vă rugăm să sprijiniţi demersul nostru de a solicita o analiză atentă a măsurilor de reorganizare. 
Dorim ca acestea să urmărească consolidarea capacităţii administrative pe plan local şi să aducă decizia mai aproape 
de cetăţean, dar ele necesită un consens profesional şi social realizabil prin consultarea specialiştilor în domeniu.  

Considerăm că descentralizarea competentelor Ministerului Sanatatii  catre autoritatile locale si judetene nu 
este bine sa se faca in urma unei decizii unilaterale ci pe baza unui studiu de impact aprofundat, cu revizuirea 
legislatiei conexe si elaborarea unui plan etapizat. 

Sanatatea publica, cu toate componentele ei, este o structura strategica pentru statul roman, orice modificare 
trebuie atent analizata avand in vedere posibilitatea ca activitati specifice (imunizarea populatiei, supravegherea si 
controlul bolilor transmisibile, monitorizarea factorilor de risc pentru mediul de viata si munca) sa intre sub 
coordonarea unor autoritati locale care nu au competenta de specialitate. Exista riscul ca serviciile de sanatate publica 
sa fie coordonate de structuri administrative locale lipsite de viziune si cunostinte in domeniu.  

Pornind de la „obiectivul fundamental” cat şi de la „principiile care stau la baza restructurării organizatorice” 
a DSP-urilor, considerăm că rolul complex pe care-l are Ministerul Sănătăţii în adoptarea operativă a deciziilor, in 
mecanismul de control şi inspecţie şi implementarea în timp scurt a Strategiei Naţionale de Sănătate Publică, nu se 
poate exercita prin crearea unor verigi intermediare-Autorităţi Regionale de Sănătate Publică, care vor primi 
informaţii de orice natură de la Oficiile Judeţene de Sănătate Publică, lungind lanţul informaţional, intarziind luarea 
deciziilor, cu costurile aferente. Ne intrebam atunci cum vor putea fi respectate principiile enunţate în proiectul de 
reorganizare, atît cel al responsabilităţii, al subsidiarităţii, cat şi al echităţii sau transparenţei care vorbesc despre 
exercitarea  responsabilităţilor  de către autorităţile care sunt cel mai aproape de cetăţean, de „observarea directă şi 
permanentă” a întregului sistem de sănătate publică la nivel local, cu particularitatile si problematicile specifice? 

Prin trecerea DSP-urilor în subordinea Consiliilor Judeţene şi nu în subordinea directă a Ministerului 
Sănătăţii se dezorganizează un sistem care cu greu şi într-un timp îndelungat s-a creat şi perfecţionat. Astfel în situaţii 
speciale (alertă rapidă, epidemii,  focare de boli transmisibile, inundaţii) acesta a funcţionat eficient, neexistand nici o 
altă instituţie cu atribuţii în aceste intervenţii, iar eventualele epidemii, pandemii scăpate de sub control pot avea 
efecte negative atat la nivel naţional cat şi internaţional. 
 Pornind de la principiul că este mai puţin costisitor să previi decat să tratezi, prin distrugerea unui sistem axat 
pe principiile si activitatile medicinei preventive, care a fost perfecţionat an de an, costurile cu sanatatea vor fi mult 
mai mari iar riscurile pentru sanatatea publica  vor fi majore. 

MINISTERUL  SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA  DE  SĂNĂTATE  PUBLICĂ JUDEŢEANĂ 

SUCEAVA 
720223, SUCEAVA, Str. Scurtă, Nr. 1A 

0230/514557; 0330/401136-7; 0330/401436-7; FAX
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 În anul 1999, tot printr-o reformă a Ministerului Sănătăţii, s-au unit fostele Inspectorate de Sănătate Publică 
cu Direcţiile Sanitare Judeţene. Prin schimbarea denumirii din ISP in DSP s-a interpretat eronat ca se desfasoara o 
activitate birocratica ignorand faptul ca mare parte a personalului se ocupa tot de promovarea sanatatii si medicina 
preventiva, analizand periodic starea de sanatate a populatiei la nivelul judetului, in scopul identificarii principalelor 
probleme de sanatate publica, intervenind cu responsabilitate si profesionalism in ameliorarea starii de sanatate.  

Desi spitalele au trecut sub autoritatea administraţiei publice locale, coordonarea tehnica si metodologica a 
asistentei medicale de specialitate, asistentei comunitare si scolare este tot  atributul DSP-urilor.  
 Considerăm că la momentul actual cand nu există încă o regionalizare administrativă, s-ar putea analiza o 
varianta de reorganizare in care să rămană Inspectorate de Sănătate Publică sau de Medicină Preventivă 
judeţene, cu personalitate juridică, conduse de un singur director, un contabil şef, un şef de serviciu pe linie medicală 
şi unul pe control în sănătate publică, iar partea de resurse umane, administrativ, aprovizionare să ramană la nivel de 
compartimente. 
 Prin desfiinţarea personalităţii juridice la nivel de judeţ nu se aduce nici o economie în sistemul de sănătate, 
în schimb cresc cheltuielile tuturor cetăţenilor care vor trebui să se deplaseze la Autorităţile Regionale pentru 
obţinerea unei semnături autorizate, precum şi autentificarea fiecărui document eliberat la nivelul Oficiilor Judeţene 
de Sănătate Publică. Abia atunci vor fi cheltueli mari cu deplasările şi serviciile de telefonie, fax, etc.. Prin 
desfiinţarea personalităţii juridice nu se vor mai putea încasa venituri proprii din analize, avize, autorizări la nivel de 
judet, ele fiind preluate regional.   

În activitatea de control apar şi situaţii cu risc crescut, iar pentru rezolvarea acestora este nevoie de luarea 
măsurilor în timp foarte scurt de către un factor de decizie local şi nu unul regional care sa răspunda de 6-8 judeţe.  

În ceea ce priveşte „competenţa sau incompetenţa” personalului din DSP, la nivelul judeţului Suceava, în 
aparatul propriu sunt încadraţi 14 medici specialitatea igienă, epidemiologie, medicină de laborator, din care doi 
medici au titlul de „doctor în ştiinţe medicale” şi 64 asistenţi specialitatea igienă. 
 Laboratorul de diagnostic şi investigare a obţinut certificat de acreditare RENAR, ceea ce demonstrează că se 
lucrează la standarde europene (ISO 17025), cu aparatură şi reactivi de înaltă performanţă, precum şi cu personal 
medical supraspecializat şi nu cu incompetenţi. 
 Specialităţile medicilor şi asistenţilor medicali din cadrul DSP-urilor nu se regăsesc în activitatea spitalelor. 
Acestia nu vor putea fi angajaţi în structurile spitaliceşti, motiv pentru care şomajul va creşte foarte mult, luand în 
considerare şi perspectiva de şomaj şi a altor categorii profesionale: economişti, ingineri, informaticieni. 
 In activitatile specifice de sanatate publica sunt implicate echipe mixte de specialisti: medici, economisti, 
bioingineri, ingineri, juristi. Prin destramarea acestor echipe se piede aportul unor specialisti cu experienta vasta in 
activitatile de supraveghere a starii de sanatate a populatiei, de control in sanatate publica. 
 Eventuala transferare a unor salariaţi din actualele DSP-uri la Autorităţile Regionale este imposibilă pentru 
că toţi angajaţii au familii, iar soţul/soţia în condiţiile actuale nu-şi vor găsi un loc de muncă, iar naveta la 150 km 
este de 5 ore pe zi, iar costul unui abonament este de 800 lei/luna, respectiv jumatate din salariul mediu net al 
angajatilor DSP. 
  DSP-urile sunt structuri reformabile si oricand reorganizabile, dar a ceda domeniile de activitate din 
structurile acestora, reprezinta un risc pentru sanatatea publica care poate duce la destabilizarea unui sistem 
consolidat, care aplica politica Ministerului Sanatatii la nivel local.  
 Specialistii din sanatatea publica asteapta decizii la fel de ferme ca si „ desfiintarea DSP-urilor” din partea 
Ministerului Sanatatii si in cazul campaniilor de vaccinare, de promovare a sanatatii, de control asupra pietei 
medicamentelor, de privatizare a serviciilor medicale, fiind convinsi ca o imbunatatire a comunicarii va aduce mai 
multe beneficii in sectorul sanitar, decat o solutie radicala, asa cum se doreste acum.  
 
 

*** 
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Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat Claudia Boghicevivi 
Obiectul interpelării: Decontare abonamente de transport pentru elevi 
     

 
 

 Domnule ministru, 
Am fost sesizată la cabinetul parlamentar cu o problemă cu care mai multe familii din Arad se confruntă 

legată de decontarea abonamentelor de transport pentru elevi. 
Potrivit legii educaţiei naţionale, pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, li se 

decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care 
sunt şcolarizaţi. În ceea ce privreşte efectiv procedura şi procesul de decontare, acestea sunt stabilite prin normele 
metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei. 

Având în vedere că aceste decontări sunt întârziate şi situaţia este în unele cazuri chiar dramatică, vă solicit 
să ne explicaţi cum s-a ajuns la o astfel de situaţie şi ce soluţii aveţi în vedere şi termeni pentru remedierea acestor 
situaţii cu care mai multe familii din Arad se confruntă.  

Solicităm răspuns scris pentru problema ridicată.  
           
 

*** 
 

Adresată: domnului Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice 
De către: deputat Adrian Gurzău 
Obiectul interpelării: Situaţia actelor de stare civilă  

 
Domnule ministru, 

  
 În data de 02.04.2013, Comisia Juridică din Camera Deputaţilor, în şedinţa comună cu comisia pentru 
administraţie publică, a dat aviz pozitiv pentru modificarea şi completarea legii nr. 119/1996 referitoare la actele de 
stare civilă în ceea ce priveşte şi transcrierea acestora şi la birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru 
Cetăţenie din Iaşi, Galaţi, Suceava, Timisoara şi Cluj. 
 
 Pentru statul român, adoptarea acestui act normativ ar duce la pierderi financiare. În prezent, transcrierea 
actelor de stare civilă de către cetaţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România pot face aceste 
transcrieri contra cost la Ambasada Romaniei la Chişinău, prcum şi la cele două Consulate Ale României din Cahul 
şi Bălţi pentru sume cuprinse între 110 euro pe act dacă transcrierea se face în maxim 6 luni de zile de la dobândirea 
certificatului de cetaţean român, respectiv 155 euro pentru actele care se trascriu ulterior termenului de 6 luni de zile, 
iar conform propunerii legislative în noile locaţii care vor deservi aceste transcrieri se fac gratuit. 
 În ultimii ani, Statul Român a acordat sute de mii de cetăţenii în special foştilor cetăţeni români care din 
motive neimputabile lor le-a fost retrasă cetăţenia (în special etnici români din Republica Moldova şi Ucraina). Toate 
aceste persoane ulterior redobândirii cetaţeniei române trebuiau să-şi facă acte româneşti, iar acest lucru se face prin 
transcrierea certificatelor de naştere din ţara de origine în acte româneşti. Acest lucru se facea şi se face şi în prezent 
contra cost  dupa cum am menţionat anterior la Consulatele sau Ambasadele României pentru  sume cuprinse între 
110 euro per acte, respectiv 155 euro per act sau gratis la Primăria Sector 1 Bucureşti care este singura institutie din 
România la care se transcriu aceste acte gratuit.  
 Din cauză că doar la Bucureşti aceste acte se transcriu gratuit s-a ajuns conform statisticii oficiale a Primăriei 
Sector 1 Bucureşti ca în perioada 01.01.2011-28.02.2012 să se transcrie la această instituţie un număr de 145800 acte 
de stare civila, deci 12200 lunar. 

Primarul Sectorului 1, Bucureşti, la propunerea Direcţiei Stare Civilă Sector 1, a stabilit o modalitate limitată 
de înregistrare a acestor acte, dar transparenţa, prin programari online, în limita a maxim 200 cereri pe zi, acte care se 
transcriu gratuit. 
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Astfel, in decursul unui an de zile de cand s-a instituit acest sistem, Statul Român, prin Ambasadele şi 
Consulatele Roamaniei a încasat diferenta dintre cererile înregistrate în perioada anterioară şi transcrise gratuit (cca 
145800 în anul anterior) şi cea înregistrată gratuit efectiv în perioada martie 2012-martie 2013. 

Dacă punem la socoteală ca doar lunea şi miercurea se primesc acte pentru transcriere, rezulta un numar de 
maxim 400 dosare înregistrate săptămânal, respectiv 1600 lunar. Raportat la statistica precizată anterior conform 
căreia la Primăria Sector 1 se transcriau gratuit anterior cca 12200 lucrări, rezultă o diferenţă de cca 10600 lucrari 
lunar (12200-10600), toate acestea fiind în prezent înregistrate, contra cost la Ambasadele şi Consulatele României 
din străinatate, încasându-se lunar sume de peste un milion şi jumatate euro din aceste servicii. 

In aceste conditii, se pune intrebarea elementara de unde atat interes din partea alesilor de a da cu piciorul pe 
de o parte unei sume de ordinul a cca 1,5 milioane euro lunar pe care Statul Roman o incaseaza in prezent pentru 
transcrierea acestor acte la Ambasade si Consulate stiut fiind faptul ca, de indata ce se vor deschide noi locatii de 
transcriere a acestor acte pe granita la Galati, Iasi si Suceava, in special, acestea vor fi luate cu asalt de catre toti cei 
care-si fac acum actele contra cost, raportat la distanta foarte mica. Pe de alta parte trebuie sa avem in vedere ca 
Statul Roman a investit in ultimii ani sume fabuloase cu infrastructura (sedii, mobilier etc) si personalul pentru 
deschiderea de noi Consulate in Republica Moldova la Cahul si Balti tocmai pentru ca cei care-si redobandesc 
cetatenia romana sa poata fi deserviti cu promptitudine, acestea fiind alese strategic, respectiv in nord la Balti, in 
centru la Chisinau si in sud la Cahul si care astfel nu-si mai justifica existenta si costurile de intretinere. 

Mai mult, fiind vorba despre transcrierea actelor de stare civila, deci despre o activitate care tine de siguranta 
nationala si centralizarea bazelor de date aceasta nu trebuie dispersata in 6 locatii pe teritoriul Romaniei, Primariile 
nefiind pregatite a face fata cererii foarte mare nici din punct de vedere logistic si nici al personalului. Exista riscul ca 
o persoana sa transcrie actele simultan la 2, 3 locatii, prin imputernicit cu procura speciala si autentica si sa obtina tot 
atatea CNP-uri, deoarece acestea se acorda individual de fiecare Primarie. 

Se pune intrebarea fireasca de altfel de ce este nevoie sa se disperseze transcrierea actelor de stare civila la 6 
orase in loc de unul, cu atat mai mult cu cat este vorba despre Primaria Sector 1 Bucuresti unde aceste acte se 
transcriu dintotdeauna, exista un sistem bine pus la punct si care functioneaza in prezent fara probleme. Nu ar fi mai 
bine sa se mareasca personalul, iar transcrierile sa se fac in continuare la aceasta locatie sa mergem pe experienta si 
nu pe experimente? Asta raportat si la faptul ca in prezent s-au deblocat posturile in administratia publica locala, deci 
nu mai exista niciun impediment. 

Nu trebuie să uităm nici de corupţia generată de orice sistem în care există solicitări foarte multe, în nota de 
fundamentare prin care Primarul Sectorului 1 a dispus ca depunerea dosarelor să se facă pe bază de programare în 
limita a maxim 2 dosare de persoană, respectiv maxim 200 cereri primite zilnic menţionându-se expres ca această 
măsura a fost luată pentru înlăturarea intermediarilor care sub aparenţa execitării unor activităţi cu titlu gratuit 
încasează sume fabuloase pentru care nu platesc niciun ban la stat. 

De aceea Primarul Sectorului 1 a instituit măsura că nu se primesc cereri de transcriere a actelor de stare 
civilă prin imputernicit cu procură specială şi autentică decât dacă se face dovada ca deponentul este soţ sau ruda 
pana la gradul IV cu mandantul, iar acesta este în imposibilitate medicală de a se deplasa, fapt dovedit cu acte 
medicale care vor insoţi procura. 

În concluzie, tinând cont de faptul ca proiectul urmează a fi trimis în plen pentru a fi votat, apreciem ca 
dobândirea ca şi redobândirea cetăţeniei trebuie să presupună şi un minim de costuri din partea persoanelor 
interesate, nefiind vorba de sume fabuloase, iar Statul Român trebuie să se îngrijească în prezent să pastreze minimul 
de venituri pe care-l realizeaza si nu sa-i dea cu piciorul prin infiintarea de  locatii in care actele sa se transcrie gratuit 
prin pierderea unor sume de ordinul a zeci de milioane de euro ca sa nu mai vorbim si de banii investiti in cele doua 
Consulate ale Romaniei din Cahul si Balti care nu si-ar mai justifica existenta, deci costurile de intretinere. 
 Prin urmare, va solicit, domnule Ministru, sa va formulati un punct de vedere cu privire la cele expuse mai 
sus. 
 
 

*** 
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Adresată: domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor Externe 
De către: deputat Adrian Gurzău 
Obiectul interpelării: Situaţia actelor de stare civilă  

 
Domnule ministru,  

 
 În data de 02.04.2013, Comisia Juridică din Camera Deputaţilor, în şedinţa comună cu comisia pentru 
administraţie publică, a dat aviz pozitiv pentru modificarea şi completarea legii nr. 119/1996 referitoare la actele de 
stare civilă în ceea ce priveşte şi transcrierea acestora şi la birourile teritoriale ale Autorităţii Naţionale pentru 
Cetăţenie din Iaşi, Galaţi, Suceava, Timisoara şi Cluj. 
  
 Pentru statul român, adoptarea acestui act normativ ar duce la pierderi financiare. În prezent, transcrierea 
actelor de stare civilă de către cetaţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România pot face aceste 
transcrieri contra cost la Ambasada Romaniei la Chişinău, prcum şi la cele două Consulate Ale României din Cahul 
şi Bălţi pentru sume cuprinse între 110 euro pe act dacă transcrierea se face în maxim 6 luni de zile de la dobândirea 
certificatului de cetaţean român, respectiv 155 euro pentru actele care se trascriu ulterior termenului de 6 luni de zile, 
iar conform propunerii legislative în noile locaţii care vor deservi aceste transcrieri se fac gratuit. 
 În ultimii ani, Statul Român a acordat sute de mii de cetăţenii în special foştilor cetăţeni români care din 
motive neimputabile lor le-a fost retrasă cetăţenia (în special etnici români din Republica Moldova şi Ucraina). Toate 
aceste persoane ulterior redobândirii cetaţeniei române trebuiau să-şi facă acte româneşti, iar acest lucru se face prin 
transcrierea certificatelor de naştere din ţara de origine în acte româneşti. Acest lucru se facea şi se face şi în prezent 
contra cost  dupa cum am menţionat anterior la Consulatele sau Ambasadele României pentru  sume cuprinse între 
110 euro per acte, respectiv 155 euro per act sau gratis la Primăria Sector 1 Bucureşti care este singura institutie din 
România la care se transcriu aceste acte gratuit.  
 Din cauză că doar la Bucureşti aceste acte se transcriu gratuit s-a ajuns conform statisticii oficiale a Primăriei 
Sector 1 Bucureşti ca în perioada 01.01.2011-28.02.2012 să se transcrie la această instituţie un număr de 145800 acte 
de stare civila, deci 12200 lunar. 

Primarul Sectorului 1, Bucureşti, la propunerea Direcţiei Stare Civilă Sector 1, a stabilit o modalitate limitată 
de înregistrare a acestor acte, dar transparenţa, prin programari online, în limita a maxim 200 cereri pe zi, acte care se 
transcriu gratuit. 

Astfel, in decursul unui an de zile de cand s-a instituit acest sistem, Statul Român, prin Ambasadele şi 
Consulatele Roamaniei a încasat diferenta dintre cererile înregistrate în perioada anterioară şi transcrise gratuit (cca 
145800 în anul anterior) şi cea înregistrată gratuit efectiv în perioada martie 2012-martie 2013. 

Dacă punem la socoteală ca doar lunea şi miercurea se primesc acte pentru transcriere, rezulta un numar de 
maxim 400 dosare înregistrate săptămânal, respectiv 1600 lunar. Raportat la statistica precizată anterior conform 
căreia la Primăria Sector 1 se transcriau gratuit anterior cca 12200 lucrări, rezultă o diferenţă de cca 10600 lucrari 
lunar (12200-10600), toate acestea fiind în prezent înregistrate, contra cost la Ambasadele şi Consulatele României 
din străinatate, încasându-se lunar sume de peste un milion şi jumatate euro din aceste servicii. 

In aceste conditii, se pune intrebarea elementara de unde atat interes din partea alesilor de a da cu piciorul pe 
de o parte unei sume de ordinul a cca 1,5 milioane euro lunar pe care Statul Roman o incaseaza in prezent pentru 
transcrierea acestor acte la Ambasade si Consulate stiut fiind faptul ca, de indata ce se vor deschide noi locatii de 
transcriere a acestor acte pe granita la Galati, Iasi si Suceava, in special, acestea vor fi luate cu asalt de catre toti cei 
care-si fac acum actele contra cost, raportat la distanta foarte mica. Pe de alta parte trebuie sa avem in vedere ca 
Statul Roman a investit in ultimii ani sume fabuloase cu infrastructura (sedii, mobilier etc) si personalul pentru 
deschiderea de noi Consulate in Republica Moldova la Cahul si Balti tocmai pentru ca cei care-si redobandesc 
cetatenia romana sa poata fi deserviti cu promptitudine, acestea fiind alese strategic, respectiv in nord la Balti, in 
centru la Chisinau si in sud la Cahul si care astfel nu-si mai justifica existenta si costurile de intretinere. 

Mai mult, fiind vorba despre transcrierea actelor de stare civila, deci despre o activitate care tine de siguranta 
nationala si centralizarea bazelor de date aceasta nu trebuie dispersata in 6 locatii pe teritoriul Romaniei, Primariile 
nefiind pregatite a face fata cererii foarte mare nici din punct de vedere logistic si nici al personalului. Exista riscul ca 
o persoana sa transcrie actele simultan la 2, 3 locatii, prin imputernicit cu procura speciala si autentica si sa obtina tot 
atatea CNP-uri, deoarece acestea se acorda individual de fiecare Primarie. 

Se pune intrebarea fireasca de altfel de ce este nevoie sa se disperseze transcrierea actelor de stare civila la 6 
orase in loc de unul, cu atat mai mult cu cat este vorba despre Primaria Sector 1 Bucuresti unde aceste acte se 
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transcriu dintotdeauna, exista un sistem bine pus la punct si care functioneaza in prezent fara probleme. Nu ar fi mai 
bine sa se mareasca personalul, iar transcrierile sa se fac in continuare la aceasta locatie sa mergem pe experienta si 
nu pe experimente? Asta raportat si la faptul ca in prezent s-au deblocat posturile in administratia publica locala, deci 
nu mai exista niciun impediment. 

Nu trebuie să uităm nici de corupţia generată de orice sistem în care există solicitări foarte multe, în nota de 
fundamentare prin care Primarul Sectorului 1 a dispus ca depunerea dosarelor să se facă pe bază de programare în 
limita a maxim 2 dosare de persoană, respectiv maxim 200 cereri primite zilnic menţionându-se expres ca această 
măsura a fost luată pentru înlăturarea intermediarilor care sub aparenţa execitării unor activităţi cu titlu gratuit 
încasează sume fabuloase pentru care nu platesc niciun ban la stat. 

De aceea Primarul Sectorului 1 a instituit măsura că nu se primesc cereri de transcriere a actelor de stare 
civilă prin imputernicit cu procură specială şi autentică decât dacă se face dovada ca deponentul este soţ sau ruda 
pana la gradul IV cu mandantul, iar acesta este în imposibilitate medicală de a se deplasa, fapt dovedit cu acte 
medicale care vor insoţi procura. 

În concluzie, tinând cont de faptul ca proiectul urmează a fi trimis în plen pentru a fi votat, apreciem ca 
dobândirea ca şi redobândirea cetăţeniei trebuie să presupună şi un minim de costuri din partea persoanelor 
interesate, nefiind vorba de sume fabuloase, iar Statul Român trebuie să se îngrijească în prezent să pastreze minimul 
de venituri pe care-l realizeaza si nu sa-i dea cu piciorul prin infiintarea de  locatii in care actele sa se transcrie gratuit 
prin pierderea unor sume de ordinul a zeci de milioane de euro ca sa nu mai vorbim si de banii investiti in cele doua 
Consulate ale Romaniei din Cahul si Balti care nu si-ar mai justifica existenta, deci costurile de intretinere. 
 Prin urmare, va solicit, domnule Ministru, sa va formulati un punct de vedere cu privire la cele expuse mai 
sus. 
 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Victor Ponta, Prim-Ministrul României 
De către: deputat Adrian Gurzău 
Obiectul interpelării: Situaţia actuală a patrimoniului Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a 
persoanelor care se fac vinovate de însuşirea în fals, precum şi de înstrăinarea acestuia 

 
Domnule  prim-ministru,  

 În data de 12 martie anul curent, Tribunalul Municipiului Bucureşti a confirmat prin adresa nr. 429/L/BIPR 
din 12.03.2013 faptul că organizaţiile sindicale Confederaţia Sindicatelor Independente Frăţia, Confederaţia 
Naţională a Sindicatelor Libere din România şi Confederaţia Sindicală Cartel ALFA au fost constituite ilegal. Dacă 
coroborăm această hotărâre a Tribunalului Municipiului Bucureşti cu rezoluţia Departamentului Naţional 
Anticorupţie privind preluarea patrimoniului Uniunii Generale a Sindicatelor din România prin comiterea infracţiunii 
de înşelăciune şi decizia din octombrie 2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care se anula tranzacţia generală 
privind împărţirea patrimoniului între confederaţiile sindicale, rezultă faptul că domnii Miron Mitrea, Victor Ciorbea 
şi Bogdan Hossu au preluat, au administrat şi au înstrăinat patrimoniul UGSR în calitate de persoane fizice şi juridice 
care nu aveau nicio calitate legală. 
 Patrimoniul sindicatelor la momentul 1989, era substanţial. Vorbim despre 4,7 milioane de lei, de 2,7 
milioane de dolari – bani cash, aflaţi în conturi. Vorbim despre baze turistice aflate în 17 staţiuni, despre 54 de case 
de cultură, sute de clădiri, terenuri şi multe altele. Toate acestea aparţineau “clasei muncitoare” în anul 1990 – erau 
bunuri ale întregului popor, adică ale tuturor şi ale nimănui. O simplă evaluare la zi a acestor bunuri ar ajunge la 3 
miliarde de euro pagube înregistrate prin înşelătorie, fals şi uz de fals. 
Atâtea bunuri nesupravegheate au atras atenţia domnilor Miron Mitrea, Victor Ciorbea şi Bogdan Hossu - creatori de 
confederaţii - care au preluat în mod abuziv patrimoniul sindicatelor din perioada comunistă. Ca şi preşedinţi ai 
acestor confederaţii, domniile lor au susţinut, prin acte false, că ceea ce au moşit ar fi “moştenitoarele” patrimoniului 
pe care şi l-au însuşit ca atare şi au început să-l înstrăineze abuziv. Preşedinţi ai confederaţiilor sindicale din anii 90, 
domnii Miron Mitrea, Victor Ciorbea şi Bogdan Hossu au semnat, fără să aibă această calitate, acte prin care se 
declarau administratorii bunurilor Uniunii Generale a Sindicatelor din România. 
 Prin prezenta interpelare solicit anchetă din partea organelor abilitate ale statului cu privire la pagubele 
produse patrimoniului UGSR, persoanele care se fac vinovate şi modul în care acestea vor fi trase la răspundere cu 
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privire la pagubele produse acestui patrimoniu, cât din acesta a fost înstrăinat în beneficiu personal al persoanelor 
indicate şi modul în care se va face reparaţia necesară, precum şi modul în care se vor recupera pagubele şi în ce 
cuantum. Aştep anchete, trimiteri în judecată şi dreaptă răsplată pentru cei care şi-au mânjit buzunarele cu “banii 
poporului”. 
ANEXĂ: 
• Tribunalul Municipiului Bucureşti, prin preşedinte Laura Andrei, a confirmat în adresa nr. 429/L/BIPR din 
12.03.2013 faptul că organizaţiile sindicale Confederaţia Sindicatelor Independente Frăţia, Confederaţia Naţională a 
Sindicatelor Libere din România şi Confederaţia Sindicală Cartel ALFA au fost constituite ilegal deoarece, pentru a 
fi înfiinţate legal, aveau nevoie de avizul Ministerului Muncii, aşa cum prevedea Legea nr. 52/1945, în vigoare până 
în anul 1991: 
„Urmare adresei dvs. nr. 496/04.03.2013, înregistrată la Tribunalul Bucureşti – Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
sub nr. 429/L/BIRP/05.03.2013, prin care solicitaţi să vi se comunice dacă cele trei confederaţii enumerate mai jos au 
avut la constituire avizul Ministerului Muncii, conform Legii nr. 52/1945, vă comunicăm următoarele: 
Confederaţia Sindicatelor Independente Frăţia – dosarul nr. 353/PJ/1990 – nu are avizul Ministerului Muncii; 
Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – dosarul nr. 732/PJ/1990 – nu are avizul Ministerului 
Muncii; 
Confederaţia Naţională CARTEL ALFA – dosarul nr. 2283/PJ/1990 – nu are avizul Ministerului Muncii.” 
Solicit răspuns scris. 
 
 

*** 
 
 
Adresată: domnului Victor Ponta, Prim-Ministrul României 
De către: deputat Adrian Gurzău 
Obiectul interpelării: Ştiaţi, prin natura funcţiei deţinute între anii 2000 – 2001 despre dosarul de spălare de 
bani „Mătuşa Tamara”? 

 
Domnule  prim-ministru,  

 Între 2000 şi 2001 dumneavoastră, domnule Victor Viorel Ponta aţi ocupat funcţia de coordonator al Biroului 
de Combatere a Spălării Banilor din Parchetul General. Cel puţin aşa reiese din CV-ul postat pe site-ul Camerei 
Deputaţilor: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=293&cam=2&leg=2012&pag=0&idl=1. 
 Mă întreb dacă în această calitate, de procuror coordonator al BCSBP General, care conlucra cu Oficiul 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, dumneavoastră, domnule Victor Viorel Ponta ştiaţi despre 
faptul că în anul 2000 acest Oficiu a descoperit că în contul Danei Năstase au intrat câteva sute de mii de dolari din 
partea unei bătrâne fără venituri pe nume Tamara Cernişov, devenită ulterior celebră ca Mătuşa Tamara? 
Deci, prin natura funcţiei, ştiaţi domnule Victor Viorel Ponta despre dosarul de spălare de bani „Mătuşa Tamara”?. 
Sau, judecând după ce carieră în Guvern aţi avut domnia voatră după 2001, să înţelegem că există cauzalitate între 
faptul că actualul premier aţi omis să vă ocupaţi de dosarul fostului premier şi mentor? Asta având în vedere şi faptul 
că dumneavoastră spuneaţi, în decembrie 2011, că sunteţi convins că mentorul domniei voastre este nevinovat… 
(Dovada: http://www.ziare.com/victor-ponta/adrian-nastase/ponta-convins-ca-i-se-va-da-dreptate-lui-nastase-in-
dosarul-matusa-tamara-1137455). 
Întrebarea şi conexiunile făcute sunt legitime având în vedere faptul că anul 2000, în strânsă legătură cu faptele “din 
Dosarul Tamara”, conform procurorilor DNA, a fost anul de start al unor celebre cariere. 
 Astfel, “Melinescu (membru în conducerea ONPCSB în 2000, numit ulterior şef al instituţiei de către 
premierul Adrian Năstase) şi Năstase s-au întâlnit în noiembrie 2000, primul (pe atunci membru al conducerii 
ONPCSB) informându-l pe politician (pe atunci deputat) că în cadrul ONPCSB există în lucru un dosar privind 
depunerea de către Dana Năstase a sumei de 400.000 de dolari într-un cont deschis la banca Creditanstalt (devenită 
mai târziu HVB Bank). Melinescu i-ar fi promis lui Năstase că va bloca dosarul până după alegeri, iar după numirea 
în funcţia de preşedinte al ONPCSB ar fi sustras lucrarea respectivă, pe care i-ar fi înmânat-o lui Ristea Priboi, la 
acea dată consilier al lui Adrian Năstase. De faţă s-ar fi aflat şi controversatul om de afaceri Genică Boerică, care 
apare ca martor al acuzării” (Dovada: http://anticoruptie.hotnews.ro/ancheta-7644999-dosarul-matusa-tamara-adrian-
nastase.htm). 
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 Prin urmare, vă solicit, domnule prim-ministru, să formulaţi un punct de vedere cu privire la cele expuse mai 
sus. 
Solicit răspuns scris. 
 

*** 
 

 
Adresată: domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
De către: deputat Vasile Gudu 
Obiectul interpelării: Protocol de colaborare între Patriarhia Română şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. Protocol de colaborare între PatriarhR 
N 
Domnule Ministru, 
 
Conform unui protocol de colaborare semnat la data de 13 mai 2013 între Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Daniel Constantin şi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, preoţii vor promova în 
mediul rural măsuri de sprijinire a agriculturii, precum instalarea tinerilor fermieri sau crearea fermelor familiale.    
Astfel, prin intermediul preoţilor, vor fi promovate în mediul rural măsurile de finanţare a agriculturii atât din fonduri 
europene, cât şi de la bugetul de stat. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, preoţii 
vor promova măsurile în afara slujbelor religioase. 
Consider că acest protocol este o formă de implicare a Bisericii Ortodoxe Române în politică. Şi asta pentru că, atât 
dumneavoastră,  cât şi secretarii de stat din minister sunteţi  numiţi politic, iar Guvernul este cel care trebuie să pună 
în aplicare programele politice ale  partidelor din coaliţia guvernamentală. 
Menirea Bisericii Ortodoxe Române este cu totul alta. Biserica s-a implicat dintotdeauna în dezvoltarea satului 
românesc printr-o activitate spirituală, educaţională, culturală şi socială desfăşurată în comunităţile româneşti din 
mediul rural, aducând o contribuţie importantă la promovarea şi consolidarea valorilor comunitare autentice. Cu ce se 
ocupă reprezentanţii APIA şi ai celorlalte instituţii aflate în subordinea dumneavoastră şi a ministerului pe care îl 
conduceţi ? 

Având în vedere cele prezentate mai sus,vă rog,domnule ministru să-mi comunicaţi punctul dumneavoastră de 
vedere referitor la implicarea Bisericii Ortodoxe Române, instituţie independentă politic în programul de guvernare al 
USL ?  

Solicit răspuns scris. 

*** 
 
Adresată: domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii 
De către: deputat Clement Negruţ 
Obiectul interpelării:  Autostrada Sebeş –Turda  
 

Domnule Ministru, 
În urma cu ceva vreme presa locală de Alba anunta materializarea proiectului autostrăzii Sebeş-Turda cu 

finalizare în anul 2016. Mai mult în cadrul  aceluiaşi articol se menţiona că până la finele lunii iunie vor fi finalizate 
măsurătorile topografice şi studiile geotehnice.   

În privinţa fondurilor pentru realizarea acestui proiect articolul preciza  că proiectul va fi finanţată prin 
Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013.  
 Având în vedere faptul că ministerul pe care îl conduceţi nu a prezentat nici o informaţie referitor la acest 
proiect până în prezent, vă rog domnule ministru să îmi precizaţi poziţia ministerului referitor la acest proiect, 
valoarea fondurilor alocate şi data începerii proiectului.  
 Solicit răspuns în scris.  
 

*** 
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Adresată: domnului Dan-Coman Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional 
şi Investiţii Străine 

De către: deputat Clement Negruţ 
Obiectul interpelării:  Autostrada Sebeş –Turda  
 

Domnule Ministru, 
Presa locală de Alba anunta cu mare interes materializarea proiectului autostrăzii Sebeş-Turda cu finalizare 

în anul 2016. Mai mult în cadrul  aceluiaşi articol se menţiona că până la finele lunii iunie vor fi finalizate 
măsurătorile topografice şi studiile geotehnice.   

În privinţa fondurilor alocate pentru realizarea acestui proiect articolul mentioneză că autostrada Sebeş-Turda 
va fi finanţată prin Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013.  
 Având în vedere importanţa deosebită a acestui proiect pentru judetul Alba, vă rog domnule ministru să îmi 
precizaţi data începerii proiectului şi  valoarea fondurilor alocate.  
 Solicit răspuns în scris.  
 

*** 
 
Adresată: domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu,  ministrul Sănătăţii 
De către: Deputat Camelia-Margareta Bogdănici 
Obiectul interpelării: Posibilitatea scăderii şi uniformizării preţului medicamentelor pentru spitalele publice 
din România şi introducerea preţului minimal de vânzare în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor 
de uz uman autorizate de punere pe piaţă 

 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
 Permiteţi-mi să vă adresez respectuoasa rugăminte de a ne comunica punctul de vedere al Ministerului pe 
care îl conduceţi referitor la posibilitatea uniformizării şi scăderii preţului medicamentelor achiziţionate de 
spitalele publice din România (introducerea unui preţ minim pentru acelaşi tip de medicament – pentru 
achiziţiile din spitalele publice).  

Existenţa unui preţ minimal de vânzare obligatoriu în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz 
uman autorizate de punere pe piaţă, recomandat de Ministerul Sănătăţii, ar permite achiziţionarea de către fiecare 
spital public din România a medicamentelor necesare la acelaşi preţ, ceea ce ar înlătura discrepanţele foarte mari între 
spitale în ceea ce priveşte preţurile de achiziţie a medicamentelor, aspect în dezavantajul sistemului de sănătate.   

Referitor la măsura de centralizare a achiziţiilor publice din spitalele publice din România, considerăm că 
este una care se distanţează de nevoile reale ale spitalelor şi nu ţine cont de faptul că necesităţile acestora diferă între 
ele (funcţie de specificul fiecărui spital). Punerea în aplicare a acestei decizii neinspirate şi care desconsideră nevoile 
spitalelor publice, va conduce în viitor la adevărate blocaje în unităţile sanitare şi buna desfăşurare a actului medical 
va fi considerabil afectată. 

Solicit răspuns în scris. 
 

*** 
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Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice 
De către:  deputat Claudia Boghicevici 
Obiectul interpelării: Stadiul implementării proiectului de asistenţă tehnică, finanţat de Guvernul Japonez, 
pentru îmbunătăţirea serviciilor acordate persoanelor cu handicap 
 

Stimată doamnă ministru, 
Pe 7 iunie 2012 a avut loc lansarea oficială a Grantului Japonez PHRD de asistenţă tehnică şi dezvoltare în 

vederea sprijinirii persoanelor cu handicap, un proiect pe care l-am susţinut şi l-am pus la punct în perioada 
mandatului meu de ministru.  
Implementarea acestui proiect este extrem de importantă pentru a îmbunătăţi sistemul nostru de protecţie socială în 
ceea ce priveşte persoanele cu handicap întrucât urmăreşte stabilirea unor criterii armonizate de evaluare a 
handicapului, precum şi unificarea structurilor instituţionale responsabile şi instruirea personalului. În absenţa unor 
astfel de acţiuni nu putem evita apariţia unor cazuri discriminatorii. Unul dintre acestea este cel care mi-a fost 
semnalat în circumscripţia de care aparţin în care o persoană cu tulburări psihice nu mai beneficiază de indemnizaţie, 
deşi handicapul i-a fost certificat şi timp de un an de zile a fost beneficiar al acestui tip de prestaţie socială.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog a-mi preciza: 
- Care este stadiul implementării Grantului japonez PHRD asistenţă tehnică şi dezvoltare în vederea sprijinirii 
persoanelor cu handicap? 
- Care sunt măsurile legislative pe care le vizaţi pentru a asigura şi dezvolta servicii mai bune pentru 
persoanele cu dizabilităţi, inclusiv creşterea accesului acestora pe piaţa forţei de muncă? 

Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 

 

Adresată: domnului Relu Feneciu, ministrul Transporturilor  
De către: deputat Alexandru Nazare 
Obiectul interpelării: Stadiul lucrărilor şi pregătirii proiectelor aferente Coridorului IV Paneuropean feroviar 

 
 
 

Stimate domnule Ministru, 
Lucrările de modernizare şi reabilitare de căi ferate aferente Coridorului IV Paneuropean, demarate de Compania 
Naţională de Căi Ferate CFR SA, vor asigura alinierea infrastructurii eroviare din România la parametrii tehnici şi 
operaţionali de la nivelul Uniunii Europene. Finalizarea proiectelor de modernizare şi reabilitare înseamnă nu numai 
creşterea vitezei de circulaţie a trenurilor, a gradului de siguranţă şi de confort şi reducerea timpului de călătorie, ci şi 
asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare publice româneşti cu infrastructura şi sistemele de transport 
europene.  

Având în vedere cele menţionate anterior, vă rog să-mi comunicaţi următoarele: 
- Care este stadiul fizic al lucrărilor de modernizare şi reabilitare a tronsoanelor de cale ferată parte a 
Coridorului IV Paneuropean şi al plăţilor aferente acestor lucrări? 
- Care sunt termenele estimate pentru finalizarea acestor lucrări? 
- Care este stadiul pregătirii proiectelor ce urmează a fi incluse spre finanţare în anvelopa financiară 2014-
2020 (proiectele tehnice pentru tronsoanele de cale ferată Radna – Simeria şi Braşov – Sighişoara, studiul de 
fezabilitate pentru tronsonul Calafat – Craiova)? 
- Care este stadiul negocierilor cu Comisia Europeană privind finanţarea din fonduri europene nerambursabile 
a lucrărilor la tronsonul de cale ferată Braşov – Predeal? 
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

 
 

Situaţia finanţării obiectivului „Alimentare cu apă potabilă a comunei Moţăieni, sat Cucuteni, judeţul 
Dâmboviţa” 

 
Domnule Ministru, 
 
Vă aduc în atenţie un obiectiv de infrastructură demarat de Guvernul României în anul 2008, în baza HG 577/1997, 
aflat într-un stadiu avansat de execuţie, dar abandonat în acest an, din cauza nealocării de tranşe bugetare de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Este vorba despre „Alimentare cu apă potabilă a comunei 
Moţăieni, sat Cucuteni” din judeţul Dâmboviţa, proiect care a primit, până în anul 2012, finanţare în valoare totală de 
aproximativ 1,2 milioane lei. Potrivit datelor puse la dispoziţie de către administraţia locală a comunei Moţăieni, 
reţeaua de aducţiune este realizată în procent de 100%, iar reţeaua de distribuţie – 90%. Proiectul prevede, în 
continuare, realizarea unei staţii de clorinare în sistem compact şi a două rezervoare gospodărie apă. 

Sumele necesare pentru finalizarea lucrărilor se ridică la 3,2 milioane lei. 
 Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarea întrebare: 

- Care este situaţia finanţării obiectivului „Alimentare cu apă potabilă a comunei Moţăieni, sat Cucuteni”? 
 

Deputat, 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Situaţia finanţării obiectivului „Alimentare cu apă comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa – Lucrări adiţionale” 
 

Domnule Ministru, 
 

România nu poate deveni un stat european modern în lipsa unor investiţii în infrastructura localităţilor din mediul 
rural, care să asigure un nivel decent de trai pentru populaţie. În anii anteriori, au fost demarate lucrări foarte 
importante, care însă stagnează din cauza lipsei finanţării. În acest sens, vă aduc în atenţie proiectul „Alimentare cu 
apă comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa”, finanţat de Guvernul României în baza HG 577/1997. 
 Investiţia este realizată în procent de 36% şi abandonată, riscându-se pierderi semnificative din cauza 
degradării lucrărilor. Administraţia locală are nevoie de aproximativ 1,7 milioane lei pentru finalizarea proiectului. 
Având în vedere cele expuse, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări: 
3. Care este situaţia finanţării obiectivului „Alimentare cu apă comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa”? 
4. Care este termenul de finalizare a investiţiei? 
 

Deputat, 
Iulian Vladu 

 
*** 
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Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Situaţia finanţării unor baze sportive din judeţul Dâmboviţa 
 
Domnule Ministru, 
 
 În anul 2007, Guvernul României a demarat, prin Legea 71 pentru aprobarea OUG 7/2006, „Programul de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural”. Acest program a fost accesat de multe autorităţi 
ale administraţiei publice locale din judeţul Dâmboviţa, însă modul greoi şi netransparent de acordare a tranşelor de 
finanţare a dus, în prezent, la blocaje şi chiar la pierderi materiale şi financiare. 
 În comuna Vârfuri, din judeţul Dâmboviţa, stadiul lucrărilor la obiectivul „Bază sportivă”, finanţat prin OG 
7/2006, este de 99%. Potrivit datelor puse la dispoziţie de către administraţia locală, Guvernul a alocat, până în anul 
2012, 493.019 lei, pentru finalizarea lucrării fiind necesară suma de 54.284 lei. 
 În comuna Bărbuleţu, lucrările la Baza sportivă se află, de asemenea, într-un stadiu avansat de execuţie, 
respectiv 70%. Suma necesară pentru finalizarea obiectivului este de 210.000 lei. 
 Având în vedere că obiectivele menţionate sunt aproape finalizate şi că Guvernul României a alocat până în 
prezent fonduri semnificative pentru realizarea lor, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele 
întrebări:  
5. Va aloca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în acest an, tranşe de finanţare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivele „Bază sportivă” din comunele Vârfuri şi Bărbuleţu? 
6. Care este termenul de finalizare a acestor investiţii? 
 

 
Deputat, 

Iulian Vladu 
 

*** 
 
Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 
Situaţia unor obiective de infrastructură finanţate prin HG 577/1997 în comuna Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa 
 
Domnule Ministru, 
 Realizarea unor obiective de investiţii în comunităţile mici s-a dovedit, de-a lungul anilor, imposibilă în lipsa 
sprijinului financiar primit de la Guvern. Asfaltarea drumurilor locale şi comunale, alimentarea cu apă, canalizarea 
reprezintă cerinţe imperative într-o societate care se doreşte modernă şi europeană. Cu toate acestea, sunt necesare 
intervale îndelungate de timp, care duc implicit la pierderi financiare foarte mari, până la finalizarea unor obiective 
demarate prin programe guvernamentale. 
 Vă aduc în atenţie situaţia a două proiecte din comuna Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa, demarate în 
conformitate cu prevederile HG 577/1997. Este vorba despre „Modernizare DC 126 Gura Bărbuleţului – Bărbuleţu” 
şi despre „Alimentare cu apă în comuna Bărbuleţu”. Din cauza lipsei finanţării, ambele investiţii se află într-un stadiu 
incipient de execuţie, respectiv 10%. Potrivit datelor puse la dispoziţie de către administraţia locală, pentru primul 
obiectiv sunt necesari în continuare 1,4 milioane lei, iar pentru cel de-al doilea – 8,5 milioane lei. 
  Bărbuleţu se află în zona de nord a judeţului Dâmboviţa, unde rata şomajului este ridicată, iar singura şansă 
de dezvoltare este turismul, care însă nu poate fi practicat în lipsa unei infrastructuri adecvate. 
 Având în vedere cele menţionate, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarea întrebare: 
 
 1. Va aloca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în acest an, tranşe de finanţare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivele „Modernizare DC 126 Gura Bărbuleţului – Bărbuleţu” şi „Alimentare cu apă în 
comuna Bărbuleţu” din judeţul Dâmboviţa? 
 

Deputat, 
Iulian Vladu 
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*** 

 
Adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Situaţia finanţării obiectivului „Podeţ în punctul Pod Brebu, comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa” 
 
Domnule Ministru, 
 
 Problema obiectivelor de infrastructură calamitate a fost şi rămâne una sensibilă în multe localităţi din ţară. 
De ani buni, autorităţile administraţiei publice locale aşteaptă sprijin din partea Guvernului pentru finalizarea 
lucrărilor începute chiar în urmă cu câţiva ani şi nefinalizate nici până în prezent. Este şi cazul obiectivului „Podeţ în 
punctul Pod Brebu, comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa”, distrus în urma inundaţiilor din anul 2010.  
 Menţionez că lucrările sunt finanţate în baza OG 7/2006, iar suma de care administraţia locală are nevoie 
pentru finalizarea proiectului se ridică la aproximativ 190.000 de lei. 
 Având în vedere importanţa finalizării acestui obiectiv de infrastructură pentru comunitatea locală din 
comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa, vă rog să-mi răspundeţi – în scris şi oral – la următoarele întrebări: 
7. Care este situaţia finanţării obiectivului „Podeţ în punctul Pod Brebu, comuna Runcu, judeţul Dâmboviţa”? 
8. Care este termenul de finalizare a investiţiei? 
 

Deputat, 
Iulian Vladu 

 
*** 

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
Domnului Constantin Niţă, ministru delegat pentru Energie Constantin Niţă  
Domnului Gabriel Dumitraşcu, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie  

 
 

Stimaţi domni, 
 
Comisia Europeana a aprobat anul trecut  conversia în acţiuni a datoriei de circa 135 de milioane de euro a Oltchim 
(OLT) faţă de AVAS, în urma operaţiunii autoritatea urmând să devină acţionarul majoritar al combinatului chimic.  
 
În acest context, vin şi întreb de ce, după aprobarea de către Comisia Europeană a conversiei datoriei statului la 
Oltchim în acţiuni, nu s-a făcut o majorare de capital cu această creanţă?  
Vă rog să-mi comunicaţi dacă a existat vreo negociere între stat şi alţi acţionari ai Oltchim privind această conversie? 
Aştept răspunsul dumneavoastră în scris pentru problema ridicată. 
 

 
Deputat, 

Andreea Paul 
 

*** 
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Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Reorganizarea Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene 
 
Stimate Domnule Ministru, 

 
În contextul restructurării organizatorice a unor componente din sistemul de sănătate, mă adresez 

Dumneavoastră ca urmare a unor aspecte semnalate de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava. 
Descentralizarea competenţelor Ministerului Sănătăţii către autorităţile locale trebuie să urmărească 

consolidarea capacităţii administrative la acest nivel şi să aducă decizia mai aproape de cetăţean, dar este necesar şi 
ca înfăptuirea acestui demers să se facă după o analiză profundă a situaţiei de fapt pentru a evita apariţia oricărui risc. 

Astfel, autorităţile regionale nou create nu vor putea prelua rolul complex pe care îl are ministerul în 
adoptarea deciziilor, în mecanismul de control şi inspecţie şi implementarea strategiei în domeniu, dar nici nu vor 
putea rezolva în timp scurt situaţiile cu risc crescut care sunt la nivel local. Există pericolul efectului de bumerang – 
informaţia întârzie, decizia, de asemenea, şi totul are implicaţii financiare. 

De asemenea, când punem în discuţie sănătatea publică, vorbim şi de activităţi specifice care nu pot fi 
coordonate de autorităţile locale care nu au competenţe în specialitate şi sunt lipsite de viziune. 
Suntem la momentul la care ne pregătim pentru o nouă organizare adinistrativ-teritorială. De aceea, consider că se 
pot analiza şi alte variante de reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică. Una dintre acestea mi-a fost prezentată 
de către reprezentanţii Direcţiei de sănătate Publică Judeţeană Suceava şi ea constă în  existenţa unui inspectorat de 
sănătate publică sau de medicină preventivă la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, 
instituţie publică cu personalitate juridică, condusă de un director, un contabil şef, un şef  serviciu pe linie medicală şi 
unul pe control în sănătate publică, restul Direcţiilor fiind organizate la nivel de compartimente.  

Având în vedere importanţa de grad zero a sistemului de sănătate în România, vă rog, domnule Ministru, să 
îmi comunicaţi următoarele: 
- Aveţi în vedere elaborarea unui plan etapizat pe baza unui studiu de impact în vederea reorganizării 
sistemului de sănătate? 
- Există la nivelul ministerului o analiză concretă a tuturor măsurilor care vor fi luate cu tot ceea ce 
implică acestea din punct de vedere al resurselor umane şi al costurilor aferente, precum şi al piedicilor în calea 
cetăţeanului? 
- Care este viziunea ministerului cu privire la campaniile de vaccinare, de promovare a sănătăţii, la 
controlul asupra pieţei medicamentelor, la privatizarea serviciilor medicale? 
- Aveţi în vedere în viitorul apropiat consultarea tuturor celor implicaţi şi vizaţi de procesul de 
reorganizare? 
   
Anexez la prezenta Memoriul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Suceava care cuprinde propuneri privind 
reorganizarea Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene. 
Solicit răspuns scris şi oral. 

 
Deputat, 

Sanda-Maria Ardeleanu 
 

*** 
 

Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Măsuri pentru stimularea şi îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice 
 
 

Stimate domnule ministru, 
 

Mă adresez Dumneavoastră ca urmare a unor vizite pe care le-am avut în ultimele săptămâni în diverse unităţi de 
învăţământ şcolar şi preşcolar din municipiul şi judeţul Suceava, precum şi din judeţele Neamţ şi Botoşani. Cu acest 
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prilej, mi-au fost semnalate o serie de probleme privitoare la accesul fiecărui copil din România la o educaţie de 
calitate.  
La Grădiniţa cu Program Normal „Ţăndărică” din municipiul Suceava, mi-a fost înmânată şi o Scrisoare deschisă pe 
care o anexez problematicii supusă analizei privind : 
1. crearea unor mecanisme coerente şi durabile de atragere, selecţie şi calificare continuă a tinerelor 
cadre didactice, inclusiv  prin creşterea salariului la debutul în profesie; 
2. îmbunătăţirea formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice; 
3. consolidarea mecanismelor de sprijin pentru cadrele didactice, prin creearea şi extinderea 
reţelelor de consilieri, psihologi şcolari, profesori de sprijin, precum şi prin calificarea statului mediatorilor şcolari şi 
consolidarea reţelei acestora; 
4. elaborarea şi implementarea, în colaborare cu reprezentanţii cadrelor didactice, a unor standarde 
coerente şi unitare de evaluare şi stimulare a cadrelor didactice, care să asigure inclusiv recunoaşterea şi stimularea 
corespunzătoare a cadrelor didactice care lucrează cu copiii di grupurile vulnerabile; 
5. evaluarea vulnerabilităţilor şi disparităţilor existente în distribuirea cadrelor didactice calificate şi 
elaborarea unor planificări stretegice în domeniul resurselor umane, care să asigure fiecărui copil accesul la profesori 
calificaţi. 
 

Stimate domnule ministru, e cunoscut faptul că Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, prin principiile şi 
prevederile sale, creează cadrul legal de rezolvare a aspectelor semnalate, dar, din păcate, OUG nr. 92/2012 anulează 
o serie dintre aceste prevederi, reacţiile din sistem neîntârziind să apară. V-aş ruga să îmi răspundeţi punctual la toate 
cele cinci probleme sesizate de profesori, părinţi şi copii. Ca deputat, membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport, Vă stau la dispoziţie pentru a remedia erorile în interiorul unui cadru legal optim dezvoltării 
învăţământului românesc.  
Solicit răspuns scris şi oral. 
 

Deputat, 
Sanda-Maria Ardeleanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Cristian David,  ministrul delegat pentru românii de pretutindeni 
 

Aromânii din Balcani 
 

 
Stimate domnule ministru, 

 
 În calitate de aromân, consider că argumentele lingvistice şi istorice completate de cele ştiinţifice sunt 
elemente suficiente pentru recunoaşterea apartenenţei aromânilor la filonul românesc, fapt pentru care respectând şi 
memoria înaintaşilor mei, mă identific ca fiind român alături de mulţi alţi aromâni. Acesta este unul dintre motivele 
pentru care m-am declarat în mod constant unul dintre susţinătorii legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, adoptată de Parlamentul României în 
data de 8 mai 2013. 
 Declaraţiile făcute de o parte dintre aromâni pe parcursul dezbaterilor acestei legi nu reprezintă punctul de 
vedere majoritar al românilor de la sud de Dunăre. Aromânii nu sunt altceva decât români, iar pentru înţelegerea 
întregului fenomen vă rugăm respectuos să consultaţi poziţia Societăţii Culturale Macedono-Română care prezintă 
ferm şi explicit realitatea identităţii acestor oameni. 
 Pornind de la adevăr şi având în vedere noua lege adoptată, suntem datori să ne aducem contribuţia pentru 
păstrarea specificului etnic, cultural şi lingvistic de către aromânii din România şi din Balcani. Dialectul aromân 
aparţine evident patrimoniului european şi este în interesul Europei ca acestea să fie protejate şi să li se confere un 
statut aparte. 
Dat fiind faptul că aţi fost informat încă de la începutul preluării mandatului despre această iniţiativă legislativă, care 
a generat lungi dezbateri, vă rugăm, domnule ministru, să ne comunicaţi următoarele: 
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- Există în momentul de faţă o strategie conturată, fundamentată şi care prevede un buget pentru 
susţinerea identităţii culturale şi etnice a aromânilor din România şi din Balcani? Dacă da, vă rugăm să ne-o puneţi la 
dispoziţie. 
- Dacă nu există încă o strategie pentru această comunitate, aveţi între obiectivele dumneavoastră 
elaborarea unui asemenea document în baza căruia s-ar putea susţine proiecte şi programe destinate acesteia? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Dănuţ Culeţu 

 
*** 

 
 

Adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Sistarea finanţării subprogramului de prevenire a deceselor neonatale 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

Ministerul Sănătăţii a sistat finanţarea pentru programele naţionale de sănătate a femeii şi copilului care 
cuprinde şi subprogramul de prevenire a deceselor neonatale. Acest program viza întreţinerea şi reparaţia 
echipamentelor medicale pentru nou născuţi. Prin acesta se puteau achiziţiona consumabile sau se putea face 
mentenanţă echipamentelor din maternităţi. În acest an, finanţarea a fost integral sistată. 

Este cunoscut faptul că România înregistrează cel mai mare procent din Europa în ceea ce priveşte 
mortalitatea infantilă, situaţie extrem de îngrijorătoare.  

Ţinând seama de cele expuse mai sus, vă rugăm, Domnule Ministru să ne comunicaţi următoarele: 
- Ce strategie are în vedere Ministerul Sănătăţii pentru reducerea procentului mortalităţii infantile la 5,5 la mie, în 
condiţiile în care aţi sistat finanţarea pe programele de sănătate ce urmărea prevenţia deceselor neonatale? 
- Dacă în anul 2013 procentul relevat de statisticile privind mortalitatea infantilă este de 9,8 la mie, ce şanse sunt ca 
acest procent să fie redus la 5,5 la mie, dacă nu se mai investeşte deloc în acest domeniu? 
  Domnule Ministru, aţi creat o mare nemulţumire în rândul medicilor neonatologi, a căror activitate devine 
dificilă prin această măsură.  

Închei print-un citat sugestiv: “Nu există o modalitate mai bună de a revela sufletul unei societăţi decât 
modul în care îşi tratează copiii”. Nelson Mandela. Nu ezit să vă mărturisesc faptul că îmi doresc să trăiesc într-o 
societate cu cât mai mulţi copii sănătoşi. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Camelia Bogdănici 

 
*** 

 
Adresată domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Situaţia elevilor navetişti 
 
 Stimate domnule Ministru, conform prevederilor art. 1 din NORMELE METODOLOGICE din 13 februarie 
2007 referitoare la decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de 
domiciliu ale ORDIN-ului nr. 329 din 13 februarie 2007 privind aplicarea normelor metodologice pentru elevii care 
beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport ca urmare a faptului că nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de 
domiciliu  “(1)Elevilor români din învăţământul de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, care nu pot fi şcolarizaţi 
în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport, pe perioada cursurilor şcolare, din bugetul 
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Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în 
limita a 50 km. 
(2)Pentru distanţe mai mari de 50 km se asigură decontarea sumei reprezentând contravaloarea a 8 călătorii dus-întors 
pe semestru.” 
 Vă rog să-mi precizaţi care sunt motivele pentru care elevilor din judeţul Bihor nu li s-au decontat 
abonamentele din luna octombrie 2012 si care sunt măsurile pe care le veţi întreprinde pentru remedierea acestei 
situaţii. 

Solicit răspuns în scris. 
 

Deputat, 
Liviu Laza-Matiuţa 
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Grupul parlamentar al 
Partidului Poporului Dan Diaconescu 

 
 

 Interpelări 
 
Adresată: domnului Eugen Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
De către: deputat  Răzvan Ionuţ Tănase 
Obiectul interpelării: Situaţia spitalelor închise din judeţul Prahova 
                   
Stimate domnule ministru, 
 
      La începutul anului 2011, Ministerul Sănătăţii a decis să nu mai finanţeze un număr de 71 de spitale din România, 
printre acestea aflându-se şi spitalele din Plopeni, Bălţeşti şi Urlaţi. Această decizie a nemulţumit populaţia şi 
autorităţile locale din zonele respective. 
       Dintre aceste spitale, s-a redeschis sub forma unei clinici particulare numai spitalul din Plopeni, întreaga 
suprafaţă fiind închiriată contra sumei de 18.000 lei pe lună. Cu alte cuvinte, locuitorii din Plopeni trebuie să 
plătească acum în contul unor tratamente şi investigaţii de care ar fi beneficiat gratuit la spitalul de stat. 
      Nici la Urlaţi situaţia nu este prea bună. Autorităţile locale care au preluat unitatea sanitară şi au început 
demersurile redeschiderii spitalului, nu au reuşit nici până în prezent să obţină un banal aviz de la Ministerul 
Sănătăţii. În tot acest timp, locuitorii de pe Valea Cricovului sunt nevoiţi să parcurgă o distanţă de aproximativ 25 km 
pentru a se trata la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. 
      În prezent, la nivelul judeţului Prahova există supoziţii în ceea ce priveşte redeschiderea spitalului de la Bălţeşti. 
Acest spital a fost reabilitat în urmă cu câţiva ani, Consiliul Judeţean investind aproape 200.000 lei în amenajare şi în 
achiziţionarea de aparatură performantă pentru fizioterapie şi laborator. La momentul de faţă sediul fostului spital 
este închis, iar aparatura medicală performantă este pusă la păstrare, în condiţiile în care redeschiderea lui ar deservi 
aproximativ 45.000 de locuitori. 
      În acest sens, domnule Ministru, vă aduc în atenţia domniei voastre şi cazul fostului spital din Boldeşti-Scăeni. 
Spitalul a funcţionat ca o Secţie Exterioară a Spitalului Municipal Nr. 2 Ploieşti  până în anul 2001 când s-a luat 
decizia de desfiinţare a acestei Secţii Exterioare. Astăzi, în această clădire funcţionează Unitatea de Asistenţă 
Medico-Sanitară, unde sunt internate persoane cu probleme sociale care necesită îngrijiri medicale. Clădirea este 
veche, necesită lucrări de amenajare şi în special de dotare cu tehnică medicală. Unitatea va trebui transformată 
parţial în Policlinică şi Ambulator pentru a avea o adresabilitate mai mare către populaţia oraşului şi a localităţilor 
învecinate. 
      Domnule Ministru, având în vedere problematica expusă anterior, vă rog să analizaţi şi să îmi răspundeţi, în scris, 
la următoarele întrebări: 
 
 
1. Intenţionează Ministerul Sănătăţii să acorde fondurile necesare redeschiderii acestor spitale? 
2. Care sunt motivele obiective pentru care Ministerul Sănătăţii nu acordă avizele necesare redeschiderii 
spitalului din Urlaţi? 
3. Având în vedere că bugetul local al oraşului Boldeşti-Scăeni este limitat, cum puteţi sprijini cetăţenii din 
zonă să beneficieze de un spital modern în oraş? 
4. Ce proiecte de investiţii are ministerul pe care îl conduceţi pentru spitalele din judeţul Prahova? 
 

*** 
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Adresată: domnului Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale 
De către: deputat  Răzvan Ionuţ Tănase 
Obiectul interpelării: Violenţa şcolară în România 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
      Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Agresivitatea a atins deja, în şcolile 
româneşti, cote alarmante. Elevi înjunghiaţi în incinta sau în faţa instituţiilor de învăţământ, elevi bătuţi, fete abuzate 
şi chiar profesori faţă de care respectul a căpătat un sens peiorativ sunt cazuri obişnuite la ştiri. Nici în urmă cu 10 ani 
astfel de fapte nu erau trecute cu vederea, însă, atunci exista un element care să ducă, dacă nu la diminuarea acestor 
situaţii, cel puţin la monitorizarea şi limitarea lor. Mă refer aici la nivelul de educaţie civică şi respect faţă de 
autoritate. 
      Mass-media acordă tot mai multă atenţie violenţei, astfel încât mediatizarea excesivă a cazurilor de violenţă şi 
indisciplină pot influenţa comportamentul negativ al elevilor. Şcoala are puţine şanse de a schimba mentalitatea 
elevilor, în condiţiile în care anturajul influenţează masiv comportamentul acestora, iar părinţii nu se implică 
suficient în educarea lor. Acest fapt duce la nevoia unei politici hotărâte de combatere a violenţei sociale şi de 
educare a adulţilor. 
      În ultimul an şi jumătate, câteva zeci de infracţiuni - furturi, loviri respectiv alte tipuri de violenţe au fost 
înregistrate în şcolile prahovene, dar, din fericire fără urmări grave pentru elevi. Potrivit Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Prahova, cele mai multe fapte antisociale au avut loc în unităţile de învăţământ din mediul urban. De exemplu, 
în semestrul al doilea al anului şcolar 2011-2012, au fost săvârşite 21 de infracţiuni faţă de 40 înregistrate în aceeaşi 
perioadă a anului şcolar anterior, 79% dintre fapte fiind comise în incinta unităţilor de învăţământ. Lipsa de educaţie 
în familie, teribilismul specific vârstei, problemele sociale-lipsurile materiale, părinţi obişnuiţi să consume alcool, 
acestea sunt principalele cauze ale comportamentului deviant al unora dintre elevii cu vârste între 10 şi 17 ani. 
      Un caz mai grav a avut loc în noiembrie 2011, între doi elevi ai Grupului Şcolar de Transporturi din Ploieşti. 
Unul dintre elevi i-a lovit în joacă, pe colegi, cu o riglă, iar un elev deranjat de acest lucru i-ar fi spus băiatului 
respectiv să-l lase în pace, apoi i-a pus mâna la gât. Tânărul care pornise jocul a reacţionat dur lovindu-şi colegul cu 
capul în zona feţei. Victima a fost transportată la Spitalul de Urgenţă din Ploieşti pentru îngrijiri medicale. Din 
fericire, rănile nu au fost grave şi nu a fost nevoie ca elevul să fie internat în spital. 
      Şi în semestrul I al anului şcolar 2012-2013, în zona instituţiilor de învăţământ (inclusiv în zona adiacentă) au 
fost înregistrate infracţiuni încadrate în categoria violenţelor de natură fizică: trei în mediul urban şi una în mediul 
rural. În anul şcolar 2011-2012, la nivel naţional s-au înregistrat 15.358 de cazuri de violenţă (verbală şi fizică) în 
unităţile de învăţământ, 83% dintre acestea având loc în mediul urban. 
      În urma celor prezentate, vă rog domnule Ministru, să îmi răspundeţi în scris la următoarele întrebări: 
 
1. Ce măsuri concrete are Ministerul pe care îl conduceţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei şcolare 
pentru anul şcolar în curs ? 
2. Aveţi în vedere întărirea securităţii, respectiv angajarea unor firme de pază şi instalarea unor sisteme de 
supraveghere video în curtea şi pe holurile cât mai multor şcoli ?   
3. De ce nu s-a făcut până acum o centralizare a unităţilor de învăţământ în care violenţele au caracter recurent 
şi de ce în aceste unităţi nu s-au adoptat măsuri speciale (consiliere psihologică, regulamente interne mai dure, 
cursuri specializate destinate elevilor) care să combată în oarecare măsură aceste evenimente? 
 

*** 
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 Intrebări 

 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Corupţia din justiţie. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 Studiile au demonstrat că multe ţări au reuşit să ajungă din stadiul de sărăcie în cel de ţară în curs de 
dezvoltare cu nivel mediu. Pentru acest lucru sunt extrem de importante reuşitele reformelor, mai ales în justiţie. 
Justiţia din România este, din păcate, încă străbătută de corupţie. Or, o ţară în care justiţia nu este corectă nu are cum 
să depăşească această capcană a dezvoltării.  

Vă întreb cu respect: 
1. Ce intenţionează să întreprindă ministerul pe care îl conduceţi pentru diminuarea fenomenului corupţiei în justiţie? 
2. Câţi angajaţi din justiţie au fost dovediţi ca fiind corupţi în ultimul an, şi câţi din ei sunt din judeţul Bacău? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu,  Viceprim-Ministru, ministrul Finanţelor Publice 
 
 

Investiţiile publice pentru anul 2014. 
 
Stimate domnule viceprim-ministru,           
  
Cheltuielile de capital, adică investiţiile făcute de stat, au fost pe o tendinţă descendentă în ultimii patru ani, 
comparativ cu vârful atins în 2008, de 26,7 mld. Lei. Scăderile au continuat şi în primele luni din acest an, în ciuda 
unor progrese a încasărilor bugetare. Analiştii au repetat ca investiţiile, în special în infrastructură, au fost neglijate, 
ceea ce a lovit direct în economie, în capacitatea statului de a ieşi din recesiune. Cheltuielile de capital au fost, din 
păcate, instrumentul prin care s-au ajustat cheltuielile bugetare pentru atingerea ţintelor de deficit bugetar în ultimii 
ani. Pe hârtie exista foarte multe programe, dar în realitate investiţiile statului sunt la pământ, iar calitatea slaba a 
infrastructurii demonstrează eficienţa scăzută a cheltuielilor realizate.  
 În aceste condiţii, vă întreb cât va aloca Guvernul pentru investiţii publice în 2014, raportat la cele din acest 
an, ştiut fiind că acestea au fost principalul instrument de manevră pentru încadrarea în deficitele stabilite cu FMI?  
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Chiţoiu,  Viceprim-Ministru, ministrul Finanţelor Publice 
 

Noul sistem de impozitare 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 
Vă solicit lămuriri suplimentare în legătură cu noul sistem de impozitare pe care doriţi să îl implementaţi în urma 
regionalizării. Aţi declarat că intenţia dumneavoastră este ca autorităţile locale şi cele judeţene să nu mai stea cu 
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mâna întinsă la Guvern, indiferent de forţele politice aflate la guvernare, pentru că marea majoritate a veniturilor 
trebuie să fie realizate la nivel local. Poate că în zonele urbane s-ar putea ajunge, parţial, la ceea ce susţin 
reprezentanţii Guvernului. Consider însă că situaţia reală din mediul rural nu permite realizarea dezideratelor 
aşteptate.  
Chiar dvs., domnule ministru Chiţoiu, aţi susţinut că „trebuie să stimulăm autorităţile publice locale, pentru a atrage 
investiţii, să atragă investitori, iar parte din sumele produse de aceştia să rămână autorităţilor locale”. În România 
zilelor noastre există însă, din păcate, prea  puţine astfel de investiţii!  
Vă întreb cu respect domnule ministru care este adevărul în legătură cu noul sistem de impozitare de după realizarea 
regionalizării şi cum va afecta acesta omul de rând, în special locuitorii din zonele rurale? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
Adresată domnului Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Modificarea HG privind acordarea gratuită de mere elevilor. 
 
Stimate domnule ministru,  
 
Mai mulţi preşedinţi de Consilii Judeţene doresc modificarea Hotărârii de Guvern prin care se acordă gratuit mere 
elevilor, deoarece susţin că aceasta încalcă principiul autonomiei locale. Aceştia susţin că sistemul este ineficient, 
întrucât recomandă consiliilor judeţene să folosească bani din buget pentru derularea acestui program, bani care sunt 
înapoiaţi de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA), din fonduri comunitare, dar care trebuie, 
ulterior, viraţi în bugetul de stat. Se mai spune că nu este normal să se primească bani de la Uniunea Europeană 
pentru acest program, iar ei să fie trimişi la bugetul de stat, deoarece ar fi o încălcare a principiilor autonomiei locale 
şi a convenţiilor internaţionale la care România a aderat. În momentul de faţă fondurile pentru acordarea de mere 
elevilor ar trebui luate din alocările pentru protecţia copilului sau pentru şcolile speciale şi, ulterior, banii s-ar pierde 
întrucât trebuie viraţi în bugetul de stat.  
Vă întreb cu respect dacă aveţi în vedere modificarea HG nr. 889/2011, „Mere în şcoli”, în sensul mai sus amintit, şi 
care este situaţia derulării acestuia, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Bacău? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 
 

Condamnările ofiţerilor din structurile MAI pentru fapte de corupţie. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Mai mulţi ofiţeri din structurile Ministerului pe care îl conduceţi au fost condamnaţi definitiv, de către instanţa 
supremă, la pedepse privative de libertate pentru comiterea unor fapte de corupţie. V-am oferit acest exemplu pentru 
a vă aminti că procesul de restructurare a structurilor Ministerului pe care îl conduceţi a vizat şi eliminarea oamenilor 
cu probleme în justiţie, îndeosebi cei cercetaţi pentru corupţie.  
Vă întreb cu respect: 
1. Câţi ofiţeri din Poliţia Română sunt în prezent cercetaţi pentru diferite abateri şi infracţiuni, atât la nivel naţional, 
cât şi la nivelul judeţului Bacău? 
2. Câţi ofiţeri din structurile MAI au fost anchetaţi şi condamnaţi pentru fapte de corupţie? 
3. Ce măsuri ia ministerul pe care îl conduceţi pentru prevenirea corupţiei în rândul angajaţilor? 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 14 - 2013 săptămâna 13 – 17 mai 2013  
 

114

Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Miron Smarandache 

 
*** 

 
 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Închiderea combinatului Amurco din Bacău. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Vă supun atenţiei dumneavoastră încă unul din miile de cazuri în care patronatele îşi bat joc de angajaţi, lăsând sute 
de oameni pe drumuri. Este vorba de închiderea combinatului Amurco din Bacău, unul dintre principalii producători 
de îngrăşăminte din ţară. Patronatul nu a respectat condiţiile impuse de Agenţia de Mediu, dar în schimb a stat mereu 
cu mâna întinsă la subvenţii de stat. Patronul Ioan Niculae a venit în Bacău şi fără prea multe vorbe a lăsat 600 de 
oameni fără loc de muncă.  
Un astfel de patronat a devalizat economia românească în ultimele două decenii, s-a insinuat la toate nivelurile şi în 
spatele unor astfel de aşa-zişi oameni de afaceri au rămas doar ruine! Mă refer doar la judeţul Bacău, pentru a vă da 
câteva exemple: RAFO, CAROM, UTON, Chimcomplex Borzeşti, Letea, Partizanul, ASCO, Subex..., iar lista poate 
continua, din nefericire, aproape la nesfârşit. 
Consider domnule ministru că aveţi datoria morală să vegheaţi pe viitor ca acest gen de privatizări să nu se mai 
întâmple în România! 
Vă întreb cu respect: 
1. Care este motivul real ce a condus la închiderea combinatului Amurco din Bacău? 
2. Ce măsuri are în vedere ministerul pe care îl conduceţi pentru pedepsirea patronatelor care recurg la măsuri 
abuzive împotriva salariaţilor, aşa cum s-a întâmplat în cazul amintit? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Miron Smarandache 

 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Conservator  

 
 

 Declaraţii politice 
 
 

 
În data de 13 mai 2013, între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Patriarhia Română s-a semnat un 

protocol de colaborare în scopul reglementării acţiunilor de cooperare pentru promovarea satului românesc.  
Având în vedere competenţele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în ceea ce priveşte elaborarea şi 

implementarea strategiilor şi politicilor specifice în domeniile agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi în 
fundamentarea şi implementarea programului naţional de dezvoltare rurală şi luând în considerare obiectivul 
Patriarhiei Române care, prin parohiile ortodoxe româneşti din România, se îngrijeşte de întărirea identităţii spirituale 
şi culturale a românilor, prin acest protocol de colaborare se vor intensifica demersurile comune pentru promovarea 
direcţiilor de dezvoltare a satului românesc.  

Cele două instituţii vor colabora pentru mediatizarea Caravanei de informare privind fondurile europene 
pentru dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc „PNDR vine în satul tău”. De asemenea, un alt obiectiv ale 
protocolului semnat astăzi îl constituie creşterea gradului de conştientizare cu privire la promovarea valorilor 
culturale ale comunităţii şi necesitatea conservării şi a modernizării patrimoniului cultural şi natural al satelor şi al 
peisajelor rurale. Întrucât implicarea tinerilor în proiectele de dezvoltarea rurală este de o importanţă covârşitoare, 
Protocolul vizează stimularea tinerilor din mediul rural privind antreprenoriatul.  

În acelaşi timp, dezvoltarea capacitaţii comunităţilor locale de a promova valorile şi identitatea socială şi 
creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa asocierii şi comasării terenurilor reprezintă alte două 
obiective propuse ale celor două instituţii. Totodată, se are în vedere organizarea în parteneriat a unor activităţi în 
scopul valorificării resurselor locale. Astfel, se vor face demersuri comune pentru susţinerea proiectelor şi acţiunilor 
promovate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv prin punerea la dispoziţie, în măsura posibilului, 
a spaţiilor folosite de parohiile ortodoxe româneşti, pentru informarea publică a potenţialilor beneficiari şi 
promovarea informaţiilor referitoare la măsurile din programele de dezvoltare rurală. 

 
Deputat, 

Daniel Constantin 
 

*** 
 

”1 ianuarie 2014, ziua în care pământul României va începe să nu mai fie al românilor” 
 

Dragi colegi,  
 

Mai avem doar câteva luni la dispoziţie pentru a identifica o soluţie prin care să oprim, să ne salvăm ţara 
înaintea unei catastrofe pentru care istoria nu ne va ierta. Fiindcă, timp de sute de ani, poporul român s-a luptat pentru 
apărarea acestui pământ, iar acum, din cauza unei clase politice corupte, inculte, fără dragoste de neam şi 
îngenuncheată în faţa străinătăţii, suntem pe punctul de a permite oricui şi în orice condiţii să ne ia pământul agricol. 

De parcă nu ar fi destul că, de douăzeci de ani, ne vindem fabricile, băncile, flota, petrolul, gazele, lemnul, 
casele şi resursa umană, acum trebuie să ne vindem şi ultimul lucru care a mai rămas acestei ţări: pământul agricol. 
De la 1 ianuarie 2014, când se va liberaliza piaţa funciară, orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene va 
putea achiziţiona, fără nici un fel de condiţie, terenul agricol al României. Cei care au negociat Tratatul de Aderare la 
Uniunea Europeană nu ori n-au înţeles, ori s-au făcut că nu înţeleg importanţa fundamentală a pământului pentru 
poporul român. 
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Niciun guvern din 2005 şi până în prezent, nu a luat nicio măsură pentru a pune la adăpost terenul agricol 
înaintea deschiderii ţării pentru oricine vrea să cumpere. Din aceste motive, noi, ca parlamentari responsabili ai 
României, trebuie să acţionăm în direcţia sprijinirii guvernului în identificarea de soluţii care să protejeze terenurile şi 
agricultura ţării noastre. Fiindcă dacă nu reglementăm foarte riguros acest domeniu, riscăm să ne găsim în situaţia 
dramatică în care cele mai bune terenuri, bogate în cernoziom, vor fi achiziţionate de străini şi exploatate pentru o 
producţie ce va merge la export, evident, în timp ce noi consumăm roşii din Turcia şi cartofi din Germania. 

Riscăm să devenim prizonieri în propria noastră ţară fiindcă, din momentul în care terenul devine 
proprietatea unei persoane, proprietatea fiind garantată prin Constituţie, nimeni nu mai poate avea un cuvânt de spus 
asupra acestor suprafeţe de teren. Vom privi neputincioşi cum milioane de hectare din pământul României vor deveni 
ţinta speculaţiilor imobiliare ale bancherilor transnaţionali, nu degeaba presa economică internaţională prevesteşte că 
România va fi noul ”El Dorado” al terenurilor agricole, după 1 ianuarie 2014. Şi e normal să fie aşa în condiţiile în 
care un hectar în grohotişurile Germaniei, pe care nu cresc nici buruienile, costă cel puţin 15.000 de euro, un hectar în 
nisipurile roşii ale Spaniei costă 12.000 de euro, iar un hectar de pământ negru, bogat în cernoziom, în România costă 
între 2.000 şi 3.000 de euro.  

Dragi colegi, mai avem la dispoziţie doar câteva luni pentru a negocia cu Uniunea Europeană amânarea cu 
cel puţin cinci ani a termenului de 1 ianuarie 2014, prevăzut pentru liberalizarea pieţei funciare, această variantă fiind 
soluţia optimă pentru protejarea pământului României. Ca parlamentari ai României, această responsabilitate crucială 
revine fiecăruia dintre noi, indiferent de partid, indiferent de etnie, indiferent dacă suntem în opoziţie sau la putere. 

 
Deputat, 

Ioan Moldovan 
 

*** 
 

Proiectul de ţară 
 

 
A existat vreun plan naţional după revoluţia din decembrie 1989? 
Pe plan extern, obiectivul a fost integrarea în UE şi NATO. El a fost realizat între anii 2000 – 2004. 
În rest, după 1989, au fost formulate şi aplicate câteva principii directoare: refacerea proprietăţii private, 

restabilirea drepturilor catăţeneşti, pluralism politic, economie de piaţă – fără ca atari principii să fie integrate într–un 
plan naţional. Privatizarea a fost considerată ca mijlocul esenţial pentru realizarea unei economii viabile şi 
competitive. 

După 23 de ani care sunt rezultatele pe plan economic? Industria existentă in 1989 a fost desfiinţată şi 
vândută la fiare vechi, în proporţie de cca. 90%; sistemul bancar – financiar aparţine, tot în proporţie de cca. 90%, 
băncilor din alte ţări; România este îndatorată către FMI şi Banca Mondială cum n-a fost niciodată de la constituirea 
statului modern (1859) şi până astăzi; peste 2.500.000 cetăţeni ai ţării lucrează în străinătate întrucât în România nu 
au de lucru; exodul specialiştilor (vezi medicii) şi în general al tinerilor continuă. Agricultura, redevenită proprietate 
privată, este fărâmiţată în milioane de exploatări şi nu face faţă nevoilor alimentare interne. 

Crearea unor noi locuri de muncă a rămas o prioritate nerezolvată. 
Sunt în curs de vânzare resursele energetice şi rezervele minerale. 

S-a dat oficial aprobarea pentru explorarea gazelor de şist în zona Bârlad şi în Dobrogea. Ce mai rămâne după ce se 
vor vinde sectorul energetic şi rezervele minerale? 

Cu ce începem? Se mai poate realiza refacerea cooperativelor meşteşugăreşti? Care este strategia pentru 
reactivarea – în termeni reali – a întreprinderilor mici şi mijlocii? Mai există o politică a statului român de sprijinire 
efectivă a capitalului român şi a întreprinzătorilor români? Mai avem speranţa de a reface calitativ învăţământul 
general şi cel liceal şi de a avea din nou manuale – începând cu acela de istorie – redactate normal (nu după scheme 
prefabricate)? 

Până unde se va extinde tutela Uniunii Europene care consideră normal să se amestece până şi în prepararea 
mititeilor? Pe când directive UE pentru organizarea cimitirelor? Până unde va merge obedienţa faţă de „indicaţiile” 
forurilor internaţionale diriguitoare? 

O multitudine de întrebări la care nu avem răspuns. 
Suntem de fapt, sub tutela Consiliului Europei, al Parlamentului european, a Comisiei de la Veneţia, a 

Fondului Monetar Internaţional, a Băncii Mondiale şi posibil al altor foruri din afară. 
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A  mai ramas puţin timp pentru elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan naţional care să încerce 
soluţiile potrivite. Condiţiile politice interne (cu majoritatea parlamentară USL de aproape 70%) îngăduie elaborarea 
neîntârziată a planului naţional pentru următorii trei ani, 2014 – 2016, ca bază şi pentru etapa urmatoare 2017 – 2020. 

Dacă vom continua sa vindem pe nimic, vom da tot, sub diferite pretexte, dacă vom sta în aşteptarea 
directivelor din cele patru zări, nimic din ce are nevoie această ţară nu se va împlini. 

Va dovedi clasa noastră politică calităţile necesare pentru elaborarea şi aplicarea unui atare plan naţional? 
       

Deputat, 
Dinu C. Giurescu 

 
*** 

 
Pledoarie pentru reducerea TVA la alimentele de bază 

 
 

Prin prezenta declaraţie politică pledez în favoarea aplicării regimului de impozitare special pentru 
alimentele de bază şi totodată îmi exprim susţinerea faţă de propunerea Guvernului Ponta de a iniţia un prim 
program-pilot ce constă în micşorarea taxei pe valoare adăugată la pâine şi produse de panificaţie cu 15 procente, 
începând cu luna iulie 2013. 

Încă din anul 2006, Partidul Conservator, al cărui membru sunt, a iniţiat proiectul de lege ce  prevedea 
reducerea TVA de la 19% la 9% pentru produsele alimentare de bază: carne, pâine, peşte, lapte, ouă, zahăr, ulei. La 
acel moment, proiectul de lege a primit aviz negativ din partea Guvernului, invocându-se faptul că reducerea TVA la 
alimentele de bază ar conduce la o reducere semnificativă a veniturilor bugetului de stat (întrucât aceste produse 
reprezintă un segment de piaţă important) şi nu va produce, într-un final, efectul mult scontat şi anume, micşorarea 
preţurilor din magazine.  

Consider că la acel moment, decizia Guvernului a fost una eronată iar aplicarea unui TVA diferenţiat, cu 
precădere în sectorul agricol, ar rezolva problematica evaziunii fiscale şi a distorsiunilor în funcţionarea normală a 
pieţei produselor agricole şi alimentare, ce poate genera totodată o reducere proporţională a pretului de la raft cu cota 
redusă de TVA.  

 Ulterior, măsura abuzivă luată de Guvernul Boc de creştere a TVA de la 19% la 24% a avut consecinţe 
negative pentru cetăţeanul de rând. Creşterea preţulrilor, implicit scăderea nivelului de trai al românilor pe de o parte, 
şi scăderea consumului pe de altă parte, au avut efecte negative asupra economiei.  

Conform specialiştilor, pâinea este cel mai bine vândut produs alimentar din România. Fiecare român 
consumă în medie o pâine pe zi. Problema este că doar o treime din pâinea vâdută în România este fiscalizată, 
celelalte două treimi fiind vândute la negru. Reducerea TVA va încuraja disciplina fiscală prin vânzarea pe baza 
bonului de casă.  

Succesul unei astfel de politici sociale de scădere a TVA-ului la alimentele de bază, în speţă pâine, derivă 
din ulterioara accesibilitate pe piaţă a acestor bunuri de strictă necesitate, în special pentru familiile cu venituri mici. 
Un alt obiectiv ce ar putea fi atins o dată cu scăderea TVA-ului la pâine este stimularea consumului. Deloc 
întâmplător, multe state din Uniunea Europeană au o cotă redusă a TVA la produsele alimentare, procentul 
apropiindu-se chiar de zero.  

După un an de la preluarea Executivului, USL a înregistrat realizări cu un impact social ridicat, cum sunt 
reîntregirea pensiilor şi a salariilor bugetarilor. Însă, USL nu trebuie să omită să îşi respecte angajamentul asumat în 
campania electorală şi anume, reducerea TVA la alimentele de bază, ca măsură vitală împotriva evaziunii fiscale.  

 
Deputat, 

Claudiu Andrei Tănăsescu 
 

*** 
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Biserica, alături de ţăranul român! 

 
Promovarea la sate a măsurilor de sprijinire a agriculturii de către preoţi, conform protocolului de colaborare 

încheiat luni între ministrul Agriculturii Daniel Constantin şi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, este salutară şi binevenită. Acest nou şi ingenios tip de marketing, care vizează propovăduirea 
acţiunilor din domeniul agriculturii prin intermediul Bisericii, reprezintă o veste extrem de pozitivă pentru ţăranii din 
satele noastre. Mai ales că este bine ştiută realitatea conform căreia chiar locuitorii zonelor rurale, ţăranii noştri, sunt 
principalii beneficiari ai măsurilor pe care Guvernul şi Ministerul Agriculturii trebuie să le ia pentru îmbunătăţirea 
activităţilor agro-zootehnice.   

Consider că implicarea preoţilor de la sate în acest demers reprezintă un pas consistent spre îmbunătăţirea 
calităţii agriculturii româneşti. Se ştie de veacuri că preotul şi învăţătorul reprezentau şi încă reprezintă simboluri ale 
comunităţilor rurale, adevăraţi îndrumători ai bunului mers al vieţii ţăranilor. Mai ales acum, în condiţiile unei 
perpetue înnoiri a fluxului informaţional din agricultură, accesul imediat la ultimele noutăţi reprezintă o adevărată 
mană cerească pentru ţăranul român. Astfel, comunităţile din satele noastre vor afla în timp real de la preoţi măsurile 
de finanţare a agriculturii, atât din fondurile europene, cât şi de la bugetul de stat. De asemenea, slujitorii Bisericii le 
vor prezenta enoriaşilor o serie de avantaje pe care le pot dobândi din asocieri, înfiinţarea de ferme familiale sau 
implementarea măsurilor de instalare la sate a tinerilor fermieri. Mai ales în ceea ce priveşte accesarea fondurilor 
europene, oamenii de la ţară sunt mai rezervaţi în momentul în care este vorba de a primi ceva gratis. Aici vor 
interveni preoţii, pentru a-şi convinge enoriaşii că fondurile europene destinate agriculturii şi celor care lucrează în 
mici comunităţi agricole nu sunt sume primite ilegal, ci trebuie folosite ca atare.  

De fapt, implicarea preoţilor în ceea ce priveşte bunul mers al agriculturii româneşti nu este nouă. La fiecare 
slujbă, slujitorii Bisericii includ rugăciuni pentru recolte mănoase, de fapt se roagă bunului Dumnezeu să plouă când 
este secetă, sau să se termine ploaia, atunci când plouă prea mult. În aceste condiţii, misiunea preoţilor de a-i informa 
şi îndruma pe locuitorii satelor pentru a fi în pas cu ultimele noutăţi din sector este vrednică de laudă şi binefăcătoare.   
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Până când să tolerăm obrăzniciile liderilor UDMR? 

 
 Declaraţiile recente ale preşedintelui UDMR Kelemen Hunor privind radierea articolului 1, alineatul 1 din 
legea fundamentală a României, constituie o nouă obrăznicie intolerabilă şi o încălcare flagrantă a Constituţiei 
României. Discursurile antiromâneşti şi antistatale dovedesc că singura preocupare a liderilor UDMR este obţinerea 
de drepturi şi privilegii, de autonomie teritorială etnică şi culturală, de federalizare a României şi implicit de crearea 
unui stat în stat. Este cât se poate de clar că lui Kelemen Hunor, demn urmaş al lui Marko Bela, nu-i mai putem tolera 
la nesfârşit jignirile şi ofensele aduse românilor, prin încercările repetate de a submina şi bulversa bunele raporturi de 
convieţuire dintre români şi maghiari. PC reiterează că preşedintele UDMR a încălcat Constituţia şi jurământul făcut 
de a o respecta, în calitatea sa de parlamentar.  
 Prin comportamentul său iresponsabil din punct de vedere politic, prin propaganda anti-românească şi anti-
statală, liderul UDMR demonstrează că este singurul cetăţean anti-european din România europeană. Consider că 
fiecare român are datoria de a nu permite nimănui să atenteze la interesul naţional, la suveranitatea şi integritatea 
teritorială.  
 Milioane de români, dar şi de maghiari, condamnă şi resping categoric astfel de acţiuni iredentiste şi şovine, 
precum autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc sau federalizarea Transilvaniei, susţinute cu obstinaţie 
nedemocratică de Kelemen Hunor şi alţi lideri ai Uniunii. În fapt, prin asemenea declaraţii clare, precum cea de a 
scoate termenul „naţional” din Constituţie, UDMR continuă manifestările ostile la adresa României, prin incitarea 
populaţiei majoritară faţă de cea minoritară. Cred că ar fi nevoie şi de autosesizarea Parchetului General în cazul 
acestor declaraţii, iar cine şi le asumă să fie anchetat penal pentru incitarea populaţiei maghiare, pentru repetatele 
declaraţii de destabilizare a statului naţional unitar român şi intenţii clare de federalizare şi enclavizare a României. 
 Reamintesc tuturor românilor, indiferent de naţionalitate, religie sau apartenenţă politică, că articolul 1, 
alineatul 1, din Constituţia României prevede că „România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi 
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indivizibil”. Această sintagmă nu se negociază şi orice încercări de modificare constituie un afront la adresa întregii 
naţii române.  
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Declaraţie Politică 

(Declaraţie colectivă – Grup PC) 
 
 

Partidul Conservator se declară un susţinător al creşterii natalităţii din România iar pe această cale 
conservatorii îşi doresc promovarea politicilor publice care să încurajeze creşterea natalităţii. În acest sens, 
dezideratul de creştere a natalităţii reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea securităţii politice, economice şi 
sociale a societăţii româneşti. Un lucru îngrijorător îl reprezintă, conform datelor Oficiului European de Statistică, 
Eurostat, scăderea populaţia României cu 4,5% în perioada 1997-2007, de la 22.582.000 de locuitori la 21.565.000. 
Potrivit statisticilor, această tendinţă se va accentua în următorii ani până sub 20 de milioane în 2030 şi sub 17 
milioane în 2050. Astfel, potrivit proiectului de lege privind creşterea natalităţii, statul român are responsabilitatea de 
a promova prin politicile publice încurajarea creşterii natalităţii. În acest sens, persoanele care sunt părinţi naturali a 
cel puţin trei copii vor beneficia de drepturi precum scutirea de impozite pe veniturile din salarii cât şi scutirea de la 
plata impozitului pentru o singură clădire şi un singur teren dar şi de subvenţionare a dobânzii de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru un singur credit 
ipotecar în valoare de maxim 50.000 de euro. Vorbind strict economic, prin reducerea populaţiei, România, va deveni 
o piaţă mai mică şi mai scumpă, va fi neatractivă pentru investiţiile străine, rămânând la  statutul minor de simplă 
piaţă de desfacere şi fiind total dependentă de produsele şi tehnologia de import. Partidul Conservator consideră 
proiectul de lege care prevede creşterea natalităţii o prioritate naţională, iar pe această cale prezenta iniţiativă 
legislativă îşi propune măsuri de încurajare a natalităţii, orientate către populaţia activă, bine conectată la mediul 
economic şi cultural. Este de luat în seamă faptul că de aceste facilităţi va beneficia, fără discriminare, orice cetăţean 
român care este părintele natural a cel puţin trei copii, pe toată perioada în care îi are în îngrijire. Trebuie ştiut că 
măsurile luate prin această iniţiativă legislativă nu vor dezechilibra bugetul de stat, mai mult, pot încuraja 
semnificativ natalitatea în rândul populaţiei active a României, prevenind un dezastru demografic cu consecinţe 
extrem de grave la nivel social, economic şi politic.   

 
Dep. PC Bogdan Ciucă 

Dep. PC Claudiu Andrei Tănăsescu 
Dep. PC Cornelia Negruţ 

Dep. PC Mircea Vicenţiu Irimie 
Dep. PC Ioan Moldovan 

Dep. PC Cătălin Drăguşanu 
Dep. PC Dumitru Georgică 

Dep. PC Ovidiu Raeţchi 
Dep. PC Gheorghe Coman 

Dep. PC Dinu Giurescu 
Dep. PC Damian Florea 

Dep. PC Aurelian Ionescu 
Dep. PC Ion Diniţă 

Dep. PC Constantin Avram 
 

*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 

Reluarea şi finanţarea Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur”. 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Reprezentanţii autorităţilor braşovene sunt speriaţi de ideea potrivit căreia Festivalul Internaţional „Cerbul de 
Aur” ar putea să nu mai aibă loc nici în acest an la Braşov. Agenţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din 
Braşov a transmis o adresă Guvernului, solicitând alocarea de fonduri pentru organizarea Festivalului „Cerbul de 
Aur”, însă nu s-a primit nici un răspuns. După cum ştiţi, este vorba despre o manifestare de tradiţie, cu recunoaştere 
internaţională, care a atras la Braşov mii de turişti străini. Cred că se impune reluarea festivalului care a consacrat 
Braşovul în lume începând cu anul 1968. 

Având în vedere aceste consideraţii, vă întreb cu respect domnule ministru dacă Guvernul României a studiat 
posibilitatea reluării şi finanţării ediţiei din acest an a „Cerbului de Aur”? 
 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Ion Diniţă 
 

*** 
 

Adresată domnului Daniel-Constantin Barbu, ministrul Culturii 
 

Revitalizarea transhumanţei în judeţul Braşov. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Şase ciobani cu 600 de oi au pornit zilele trecute din Rotbav, judeţul Braşov, spre Polonia, pentru a 
reconstitui vechiul obicei pastoral transhumanţa românească din Carpaţi. În cadrul acestui proiect, iniţiat de două 
ONG-uri de păstori, timp de 100 de zile vor fi traversate cinci ţări - România, Ucraina, Cehia, Slovacia şi Polonia.  
Cele două asociaţii organizatoare urmăresc atragerea atenţiei opiniei publice europene asupra unei civilizaţii 
materiale şi spirituale excepţionale, reprezentate de populaţiile de munteni care locuiesc în zona Carpaţilor, toate 
influenţate în mare măsură de civilizaţia românească, care a practicat transhumanţa şi a învăţat popoarele din jur 
ştiinţa oieritului şi a fabricării brânzei.  

Vă întreb respectuos domnule ministru cum susţine Ministerul Culturii astfel de demersuri generoase privind 
revitalizarea tradiţiilor româneşti bimilenare şi în ce fel puteţi ajuta ciobanii din Braşov să perpetueze obiceiul 
transhumanţei? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 
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Adresată domnului Liviu-Nicolae Dragnea, Viceprim-Ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
 

Implicarea autorităţilor locale în diminuarea fenomenului câinilor comunitari. 
 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
 
Autorităţile locale din oraşele României nu reuşesc să colaboreze activ cu ONG-urile care se ocupă de adopţiile 
câinilor comunitari, astfel încât numărul românilor care ajung la spital muşcaţi de maidanezi este în continuă creştere. 
Există multe asociaţii care pregătesc câinii de pe străzi pentru adopţie, aceştia fiind deparazitaţi şi educaţi, iar unele 
ONG-uri folosesc voluntari care se ocupă de locatarii acestor adăposturi. Consider că autorităţile locale trebuie 
determinate să se implice mai mult în găsirea unor spaţii pentru câinii comunitari, iar dvs. le puteţi sugera idei în 
acest sens. Vă întreb cu respect: 
1. Există o statistică oficială la nivel naţional cu privire la câinii găzduiţi în adăposturi? 
2.  Care este prevederea legală privind obligativitatea autorităţilor locale de a îngriji câinii de pe străzi? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor  
 

Realizarea drumului de legătură între Moeciu şi Moroieni. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Autorităţile judeţene din Dâmboviţa şi Braşov intenţionează să realizeze un drum de acces auto între 
Moroieni, judeţul Dâmboviţa, şi Moeciu, judeţul Braşov, în zona montană dintre cele două judeţe. O astfel de arteră 
ar avea drept efect promovarea turismului din cele două judeţe, şi, mai mult, ar duce la decongestionarea traficului de 
pe DN 1 dintre Bucureşti şi Braşov, sufocat mai ales în week-end. 

Având în vedere faptul că un asemenea drum se poate realiza doar prin spargerea muntelui, vă întreb cu 
respect domnule ministru dacă demersul respectiv este viabil şi cum va fi susţinut de către Ministerul 
Transporturilor? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Dan Nica, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
 

Noul contract colectiv de muncă al angajaţilor Poştei Române. 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Majoritatea angajaţilor Poştei Române au fost angrenaţi în aceste zile în ample acţiuni de protest, fiind în 
pericol distribuirea pensiilor. Spre lauda lor, cei 800 de salariaţi ai Oficiului Judeţean de Poştă Braşov şi-au 
desfăşurat activităţile în mod normal, nerecurgând la acţiuni de protest. Cu toate acestea, salariaţii sunt nemulţumiţi 
din cauza prevederilor conţinute de actele adiţionale ale contractului colectiv de muncă, existând posibilitatea ca 
documentul să nu fie semnat.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 14 - 2013 săptămâna 13 – 17 mai 2013  
 

122

Vă întreb cu respect: 
1. Contractul colectiv de muncă al Poştei Române prevede disponibilizări în judeţul Braşov? 
2. Noua reorganizare a instituţiei are în vizor şi reducerea normei de lucru? Dacă da, cum va afecta acest aspect 
venitul lunar al angajaţilor Poştei? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
Adresată domnului Eugen-Gheorghe Nicolăescu, ministrul Sănătăţii 
 

Situaţia românilor înţepaţi de căpuşe. 
 
Stimate domnule ministru,           

 
Sute de români au ajuns în ultima perioadă la spital din cauza înţepăturilor de căpuşă. Din informaţiile oficiale, 
rezultă că în alte ţări europene astfel de fenomene sunt ţinute sub control de către autorităţi, care au grijă de sănătatea 
populaţiei prin distribuirea de diverse substanţe care să îndepărteze căpuşele din zonele populate.  
    Vă întreb cu respect: 
1. Care este situaţia românilor afectaţi de aceste înţepături, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Braşov? 
2. Cine ar trebui să vegheze la eliminarea acestor insecte din apropierea oamenilor? 
Solicit răspuns scris. 

 
Deputat, 

Ion Diniţă 
 

*** 
 
Adresată domnului Radu Stroe, ministrul Afacerilor Interne 
 

Situaţia victimelor traficului de persoane exploatate prin muncă. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a anunţat că fenomenul traficului de persoane a 
fost în creştere în ultima perioadă. O situaţie specială se înregistrează în ceea ce priveşte persoanele exploatate prin 
muncă, unele dintre acestea fiind obligate de traficanţi la îndeletniciri silnice. Astfel, multe dintre victime sunt 
recrutate de persoane cunoscute şi ajung să fie exploatate perioade lungi de timp, peste doi sau trei ani.  

Vă întreb cu respect: 
1. Care este situaţia la nivel naţional a traficului de persoane recrutate pentru muncă, precum şi în judeţul Braşov? 
2. Câte victime ale traficului de persoane au ajuns în străinătate şi câte dintre acestea au fost obligate să se 
prostitueze? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Ion Diniţă 

 
*** 

 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL 

Newsletter nr. 14 - 2013 săptămâna 13 – 17 mai 2013  
 

123

Adresată domnului Nicolae Bănicioiu, ministrul Tineretului şi Sportului 
 

Surse alternative de finanţare pentru sportul nemţean 
 
Stimate domnule Ministru, 
 

Municipiul Piatra Neamţ a găzduit de-a lungul timpului numeroase evenimente sportive. Oraşul beneficiază 
de o infrastructură ce permite organizarea şi pe viitor a altor competiţii sportive interesante. Însă, datorită situaţiei 
financiare dificile cu care se confruntă în această perioadă oraşul Piatra Neamt, a fost stopată finanţarea de la bugetul 
local, a echipelor de handbal şi volei.  

Cum această situaţie are efecte negative asupra funcţionării acestor echipe, vă rog domnule ministru să ne 
informaţi ce surse de finanţare şi programe pot fi accesate prin intermediul Ministerului Tineretului şi Sportului.  
Solicit răspunsul în scris. 

 
Deputat, 

Vasile-Cătălin Drăguşanu 
 

*** 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Situaţia persoanelor diagnosticate cu tulburări psihice 
 
Stimată doamnă Ministru, 

Vă aduc în atenţie situaţia persoanelor cu tulburări psihice, categorie oarecum marginalizată şi nu suficient de 
atent analizată şi sprijinită prin măsuri de protecţie socială. Bolnavii psihic, pensionaţi pe caz de boală grad II, 
îndeosebi în cazul celor diagnosticaţi cu “tulburări bipolare” la care boala se manifestă în episoade şi nu permanent, 
au capacitate de muncă şi pot efectua diverse activităţi remunerate. În situaţia familiilor monoparentale, în care 
părintele este diagnosticat cu o tulburare psihică situaţie este şi mai dificilă, din toate punctele de vedere, inclusiv 
financiar. 

La această dată, legislaţia în viguare prevede că acordarea pensiei de boală se întrerupe dacă se constată că 
beneficiarul obţine venituri din activităţi independente contracte de muncă sau de colaborare. Aşa cum am precizat 
mai sus unele persoane aflate în această situaţie, doresc şi pot să efectueze unele activităţi remunerate. 

Doamnă ministru, vă rog respectuos să precizaţi care este situaţia actuală a acestor persoane, la nivel naţional 
şi la nivelul judeţului Neamţ. Consideraţi că este oportună modificarea cadrului legislativ pentru a acorda 
posibilitatea acestor persoane de a realiza venituri din alte surse fără însă a pierde pensia de boală? De asemeni, vă 
rog să precizaţi ce măsuri de protecţie şi ce facilităţi impune în acest moment legislaţia specifică, angajatorilor care 
angajeaza pensionatii pe caz de boala, cu gradul III. 
 Solicit răspunsul în scris. 
 

Deputat, 
Vasile-Cătălin Drăguşanu 

 
*** 

 
Adresată domnului Marian Dobrică, director general comisar şef de penitenciare, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor. 
 

Căsătoriile din interes din penitenciarele româneşti. 
 
Stimate domnule director general, 
 

Deţinuţii din penitenciarele României divorţează şi se recăsătoresc pentru a se bucura de vizite intime, cel 
puţin aşa arată unele informaţii prezentate de mass-media. Astfel, mai mulţi deţinuţi au divorţat şi s-au recăsătorit cu 
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fostele soţii chiar şi de trei-patru ori de când se află în detenţie, pentru a se putea bucura de vizita intimă de 48 de ore 
de după cununia civilă, şi de vizita de două ore acordată lunar timp de un an. Spre exemplu, trei din cele cinci 
casatori oficiate în acest an într-un penitenciar din ţară de către ofiţerul stării civile au fost precedate de divorţuri, 
deţinuţii însurându-se, de fapt, cu fostele soţii pentru a putea beneficia de dreptul la camera intimă din interiorul 
închisorii.  

Vă întreb cu respect: 
1. Câte căsătorii au avut loc în acest an în penitenciarele româneşti, şi câte din ele la Penitenciarul Baia Mare? 
2. Câte din aceste căsătorii au fost făcute pentru ca persoanele privative de libertate să obţină privilegiile oferite de 
lege? 
3. Ce intenţionaţi să faceţi pentru a limita aceste practici? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Certificatele fictive de handicap. 
  
Stimată doamnă ministru, 
 
 După cum poate vă amintiţi, nu demult un bărbat cu handicap de gradul doi, scos la pensie pe caz de boală, 
având handicap de gradul doi, a fost declarat apt de muncă după ce i-au fost amputate piciorul stâng şi degetele de la 
piciorul drept. Zilele trecute, un caz similar s-a petrecut în Prahova, unde un alt bătrân a fost nevoit să vină la 
Comisia de handicap cu piciorul amputat. Dincolo de ridicolul acestor situaţii, s-a atras din nou atenţia asupra 
cazurilor de acordare de certificate de handicapat dovedite a fi neîntemeiate pe baze reale. Din informaţiile obţinute 
din teritoriu rezultă că fondurile destinate persoanelor cu handicap nu ajung întotdeauna la adevăraţii beneficiari 
bolnavi, din cauza emiterii unor certificate fictive de persoane cu handicap.  

În acest context, vă întreb stimată doamnă ministru dacă pe lângă sancţiunile prevăzute împotriva persoanei 
cu certificat de handicapat fără a avea acest drept aveţi în vedere emiterea unui act normativ prin care să fie 
sancţionaţi şi membrii comisiei care au emis astfel de certificate, pentru a descuraja perpetuarea acestor fenomene 
nedorite? De asemenea, vă întreb care este situaţia referitoare la emiterea certificatelor de handicap fictive la nivelul 
ţării, precum şi în judeţul Maramureş? 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
 
Adresată doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 

Măsurile de stimulare a pregătirii bonelor. 
 
Stimată doamnă ministru, 
 
 Ministerul pe care îl conduceţi este implicat în prezent într-un proiect european de formare gratuită a bonelor, 
provenite din mii de femei actualmente fără ocupaţie. Acestea vor face cursuri gratuite de calificare şi acreditare în 
ocupaţia de bona, certificatele obţinute fiind recunoscute în Uniunea Europeană. Evaluările făcute de specialiştii din 
domeniul protecţiei copilului au arătat că există un număr însemnat de copii expuşi abuzurilor şi neglijenţei. 
 Vă întreb cu respect: 
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1. Ce presupune acest proiect şi cum pot fi informate femeile din judeţul Maramureş care doresc să beneficieze de 
cursurile gratuite de bone? 
2. Câte bone calificate există în prezent, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Maramureş? 
3. Ce condiţii trebuie să îndeplinească doritoarele care vor să intre în acest proiect şi câte vor fi pregătite? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Robert Cazanciuc, ministrul Justiţiei 
 

Cele mai vechi procese din România 
 
Stimate domnule ministru,           
 

Cât durează un proces în România? Mult, spune opinia publică, iar faptul este recunoscut şi de cei implicaţi 
în soluţionarea unui dosar. Cel mai lung vechi proces din România, un litigiu comercial dintre întreprinderea de 
comerţ exterior „Metalexportimport” şi mai multe firme străine a început în anul 1983 şi încă se află pe rolul instanţei 
supreme.  

Vă întreb cu respect: 
1. Care sunt cele mai vechi procese aflate pe rolul instanţelor din România? 
2. Care este cel mai vechi proces care se judecă în judeţul Maramureş? 
3. Care sunt principalele motive pentru care sunt amânate cauzele, atât în materie civilă, cât şi în materie penală? 
4. Ce măsuri aveţi în vedere pentru scurtarea derulării proceselor? 
 
Solicit răspuns scris. 
 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

 
*** 

 
Adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul Economiei 
 

Despăgubirile proprietarilor de terenuri străbătute de linii de înaltă tensiune. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 Vă aduc la cunoştinţă o problemă pe care mi-a sesizat-o un cetăţean, proprietar de teren intravilan, în cadrul 
audienţelor parlamentare. La modul concret, petentul a reclamat că suprafaţa de teren pe care o deţine este străbătută 
pe diagonală de linii de înaltă tensiune din sistemul energetic naţional. Mai mult, pe aceeaşi suprafaţă de teren se 
găseşte şi un stâlp de înaltă tensiune, care deserveşte liniile. Din cauza faptului că în jurul liniilor respective nu se 
poate construi nimic la o distanţă de 15 metri, suprafaţa respectivă de teren nu poate fi folosită pentru construcţii, deşi 
este teren intravilan, iar proprietarul doreşte să construiască.  
 Având în vedere aspectele semnalate, vă întreb cu respect domnule ministru în ce mod trebuie să 
despăgubească sau să plătească chirie proprietarului terenului societatea deţinătoare a stâlpului şi a liniilor de înaltă 
tensiune? 
Solicit răspuns scris. 

Deputat, 
Cornelia Negruţ 

*** 
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Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 
 
 

 Declaraţii politice 
 
 

Declaraţie politică privind data de 18 mai 1944 
 
 

Domnule preşedinte, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
În calitate de reprezentant al etniei tătare în Parlamentul României, am datoria de a semnala un moment istoric 

deosebit de dureros. 
La data de 18 mai 1944, s-a petrecut pentru întreaga naţiune tătară o mare dramă. Din păcate, faptul este prea 

puţin cunoscut. La data de 18 mai tătarii din lumea întreagă comemorează Genocidul Tătarilor Crimeeni - deportarea 
Tătarilor din Crimeea - cel  mai întunecat moment al istoriei tătarilor din lumea întreagă. 

Tătarii din România reprezintă 0,11% din populaţia ţării şi cei mai multi dintre ei s-au stabilit în Constanţa, 
Tulcea şi, mai nou, în Bucureşti. Tătarii dobrogeni au creat o cultură proprie inspirată din istorie şi tradiţii in care 
sunt respectate atât sărbătorile naţionale, cât si cele religioase. Desi multi s-au nascut aici, ei au fost crescuti si 
educati in spiritul religiei si culturii musulmane, si incearca la randul lor sa impuna si generatiilor tinere acest mod de 
viata, ei inca mai tin posturile cerute de religia islamica, mai gatesc suberek - un fel de placinta cu carne si alte 
mancaruri specifice, si inca se opun casatoriilor mixte care impiedica perpetuarea neamului. 

Originari din Asia central-estica si inruditi cu turcii, majoritatea mai pastreaza si astazi legatura de suflet cu 
locurile din care au fost izgoniti - Crimeea.  

In fiecare an, pe 18 mai, tătarii din toate colţurile lumii se intorc pentru câteva zile în Crimeea, ca o dovada a 
faptului ca ei inca mai apartin acelei lumi.  

In Crimeea  traiesc aproximativ 400 de mii de tatari, care zi de zi duc o lupta continua pentru pastrarea 
traditiilor si a identitatii lor. Deportarea a fost practic o « călătorie a morţii », de 2-3 săptămâni, în vagoane de marfă 
sau pentru vite, înghesuiţi la maximum, întocmai ca în camerele de gazare hitle- riste. 

Pentru foarte mulţi conaţionali, « călătoria » spre locurile de deportare a fost şi ultima. Aceştia au murit pe 
drum, epuizaţi de arsiţa din stepele Asiei Centrale. Printre tătarii deportaţi se numărau inclusiv partizani bolşevici din 
Crimeea, luptători din rezistenţa antihitleristă şi activişti ai PCUS. De asemenea, foarte mulţi erau copii, femei, 
invalizi şi oameni în vârstă. Deportarea s-a făcut fără să se mai aştepte sfârşitul războiului. În numai 48 de ore, din 
ordinul lui Iosif Visarionovici Stalin, agenţii NKVD ai lui Beria şi soldaţi ai armatei roşii sub ameninţarea armelor,  
sate întregi de tătari au fost  urcate cu forţa în vagoanele de marfă, golindu-se astfel Crimeea de populaţia de origine 
tătară, iar drumul lung fără nici un fel de condiţii  i-a doborât în primul rând pe bătrâni, pe bolnavi şi pe copii. Mulţi 
au murit de sete sau sufocaţi în vagoane, datorită lungilor etape, fără opriri pentru aprovizionare cu hrană şi apă. 
Cadavrele lor intrau în descompunere în vagoanele  supraaglomerate. La opririle în gări, morţii erau abandonaţi pe 
câmp sau pe marginea căii ferate, fără a fi îngropaţi. În scurtele şi rarele halte, hrana şi apa repartizate erau total 
insuficiente . 

Această călătorie lungă a dus la masacrarea a peste 50% din cei surghiuniţi, iar pentru cei care au supravieţuit, 
amintirea Crimeii, fost regat tătar până la sosirea ruşilor în secolul al XVIII-lea, nu se va şterge niciodată. 

Timp de 23 de ani, până în 1967, tătarii crimeeni au avut foarte mult de suferit, fiind privaţi de libertate. Prin 
Decretul din 5 septembrie 1967 primeau dreptul de a se strămuta, dar nu în patria mamă, Crimeea. Prin hotărârea 
Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice din noiembrie 1986, tătarii, care au avut de suferit în timpul regimului 
stalinist, au fost autorizaţi de a se întoarce în locurile natale din zonele de unde au fost surghiuniţi. O mare parte 
dintre ei şi-au vândut bunurile şi casele pentru a-şi plăti costurile călătoriei de întoarcere şi ale instalării. 

Chiar dacă s-au scurs 69 de ani de la deportare, lupta tătarilor crimeeni pentru dobândirea drepturilor încă 
continuă pentru a fi  recunoscuţi ca popor autohton în Crimeea, iar pe această cale, tătarii de pretutindeni căutăm să 
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fim în ajutorul acestei populaţii rău încercate de-a lungul istoriei.  
Sâmbătă, 18 mai a.c., în geamiile din judeţele  Constanţa, Tulcea şi Municipiul Bucureşti se vor citi rugăciuni 

în memoria celor decedaţi. 
Vă mulţumesc. 

 
Deputat, 

Varol Amet 
 

*** 
 

Importanţa zilei de 9 Mai 
 

 
Stimate colege, stimaţi colegi, 

 
Tripla  semnificaţie a zilei de 9 mai :” Ziua Europei,  Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea 

Război Mondial şi aniversarea proclamării independenţei de stat a României” a fost sărbătorită  cu mare fast. 
În acest an, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii 

Interetnice din cadrul Guvernului României, Ambasada Federaţiei Ruse în România, Agenţia „Rossotrtudnicestvo”, 
Primăria Târgu Frumos şi Consiliul Judeţean Iaşi au organizat o serie de evenimente: depunerea de coroane de flori şi 
jerbere la „Monumentul Eroilor din Al Doilea Război Mondial”şi la „Cimitirul Eternitatea„ din Iaşi, o masă rotundă 
cu tema „Importanţa istorică a zilei de 9 Mai pe plan naţional şi internaţional”, expoziţia de pictură „ Sub penelul 
păcii” care a promovat multiculturalitatea şi pacea la nivel mondial.  

Importanţa zilei de 9 Mai a fost sărbătorită cu fast şi în alte judeţe,  prin manifestări comune organizate de 
către Autorităţile Locale: slujbe religioase dedicate ostaşilor căzuţi la datorie, curăţarea pietrelor  funerare şi refacerea  
înscrisurilor de pe mormintele eroilor, expoziţii de carte şi fotografii, proiecţii de filme artistice şi documentare. 

Data de 9 mai 1877 reprezintă „Ziua proclamării independenţei României, declarată printr-un act legitim de 
voinţă şi autodeterminare naţională. Mihail Kogălniceanu, Ministrul de Externe a declarat în faţa adunării” Suntem 
independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare..., suntem o naţiune liberă şi independentă”. Proclamarea a fost 
primită cu multă bucurie de toţi locuitorii ţării şi de românii din provinciile istorice aflate sub dominaţie străină.  

La 9 mai 1945 s-a consemnat victoria asupra fascismului. Ziua victoriei marchează capitularea Germaniei 
naziste în faţa Naţiunilor Unite. Germania, cea care a declanşat cel de-al doilea război mondial a fost învinsă de către 
puterile aliate.  

Cea de a treia semnificaţie a acestei zile este dată de calitatea de stat membru al Uniunii Europene. Această 
dată a fost aleasă ca zi a Europei de către Consiliul European de la Milano, când Robert Schuman, ministru francez al 
afacerilor externe, a propus Germaniei şi altor state să contribuie la realizarea „ Unei solidariţăti de facto” şi să pună 
„bazele unei federaţii europene indispensabile pentru menţinerea păcii”.  

Se cuvine  să ne îndreptăm atenţia corespunzătoare importanţei acestor mari evenimente din istoria noastră şi  
gândurile  pline de recunoştinţă către generaţiile de luptători şi eroi pentru libertate, unitate şi independenţă.  

Vă mulţumesc!   
 

Deputat C.R.L.R., 
Miron Ignat 

 
*** 
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Stimaţi colegi, 

 
În zilele de 11 – 12 mai a.c., Uniunea Polonezilor din România a organizat o serie de manifestări pentru a 

marca: 
- 110 ani de la înfiinţarea Asociaţiei Polone de Ajutor Frăţesc şi de Lectură din Suceava. 
- 2 mai - "Ziua Drapelului Poloniei şi Sărbătoarea Polonezilor din Diasporă"; 
- 3 mai - "Ziua Constituţiei – Ziua Naţională a Poloniei" 

Manifestările au debutat la Poiana Micului, acolo unde trăieşte o importantă comunitate de polonezi. După 
Sfânta Liturghie care a avut loc în biserica cu hramul Fericitul Ioan Paul al II-lea, oaspeţii, printre care s-a numărat 
vicemareşalul Senatului Republicii Polonia, Stanisław Karczewski şi ambasadorul Republicii Polonia la Bucureşti, 
Marek Szczygieł, s-au deplasat la Casa Polonă din Poiana Micului. Aici, elevii Şcolii Gimnaziale „Krystyna 
Bochenek” dar şi membrii ansamblului din localitate au prezentat un scurt program artistic, cu cantece şi poezii în 
limba polonă. 

La sfârşitul programului artistic Vicemareşalul Senatului Republicii Polone s-a adresat tuturor participanţilor 
felitându-i pentru păstrarea tradiţiilor şi culturii îmaintaşilor. 

Manifestările au continuat duminică, când a fost oficiată Sfânta Liturghie în limba polonă în biserica din 
Suceava care şi-a sărbătorit hramul Sf. Ioan Nepomuk, urmată de întâîlnirea membrilor Uniunii Polonezilor din 
România cu oaspeţii lor. Aceste manifestări au fost prilejuite de aniversarea a 110 ani de la înfiinţarea Asociaţiei 
Polone de Ajutor Frăţesc şi de Lectură din Suceava. 

În ziua de 21 mai 1903 a luat fiinţă Asociaţia Polonă de Ajutor Frăţesc şi de Lectură din Suceava, ca filială a 
asociaţiei cu acelaşi nume din Cernăuţi oficial înregistrată la începutul anului 1869. În acelaşi an 1903 a început şi 
construcţia Casei Polone dată în folosinţă în anul 1907. Scopul pe care şi l-au propus întemeietorii Asociaţiei a fost 
acela de a activa în spiritul menţinerii identităţii naţionale prin cultură, limbă şi religie, dar şi al menţinerii bunelor 
relaţii cu populaţia majoritară şi cu celelalte minorităţi din spaţiul multietnic, multicultural, multilingvistic şi 
multiconfesional bucovinean. 

Până la I război mondial şi apoi în noile realităţi ale României Mari, Asociaţia din Suceava a desfăşurat o 
bogată activitate căreia i-a pus capăt cea de a II-a conflagraţie mondială, culminând cu naţionalizarea Casei Polone în 
urma aplicării decretului-lege 92/1950. Până la sfârşitul anului 1989 nu se poate vorbi despre vreo activitate a 
Asociaţiei. Abia după schimbările ce au avut loc în România, polonezii au început să se organizeze în 1990 în 
Uniunea Polonezilor din România. Organizaţia care cuprinde polonezii din întreaga Românie este urmaşa directă a 
celor care au întemeiat, în 1903, Asociaţia Polonă de Ajutor Frăţesc şi de Lectură  din Suceava. 

Considerăm că este de datoria noastră morală ca, la acest ceas aniversar, să aducem un omagiu înaintaşilor 
noştri, să cinstim memoria lor. La manifestările organizate de Uniunea Polonezilor din România ne-au onorat cu 
prezenţa lor: vicemareşalul Senatului R.P. Stanisław Karczewski, ambasadorul R.P. la Bucureşti – Marek Szczygieł, 
reprezentanţi ai autorităţilor judeţene, prefectul de Suceava, Florin Sinescu, preşedintele Consiliului Judeţean 
Suceava, Cătălin Nechifor. 

În cuvântul său, Mareşalul Senatului R.P. Stanisław Karczewski, a evedenţiat buna colaborare dintre Polonia 
şi România şi a fost impresionat de Cartea de Impresii a Asociaţiei Polone de Ajutor Frăţesc şi de Lectură care 
datează din 1903 şi care este o autentica "istorie", o cronică a activităţii polonezilor din Suceava. 

A luat apoi cuvântul ambasadorul R.P. la Bucureşti – Marek Szczygieł care a declarat că este o mare onoare 
pentru el să ia parte la o atât de importantă sărbătoare. Asociaţia din Suceava întemeiată în 1903 în momentul în care, 
Polonia nu exista pe harta Europei a militat pentru păstrarea identităţii nationale şi legăturile cu Patria, mulţumind 
autorităţilor române pentru bunele relaţii cu minoritatea polonă. În final a multumit şi Uniunii Polonezilor din 
România pentru activitatea desfăşurată. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Cătălin Nichifor a subliniat, în cuvântul său, importanţa 
momentului trăit de polonezii din Suceava, apreciind că Dom Polski este "o casă a spiritului bucovinean". Prefectul 
Florin Sinescu a apreciat că, în peisajul Bucovinean, minoritatea polonă joacă un rol foarte important prin activitatea 
ei. 

 
Deputat, 

Longher Ghervazen 
Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” 
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*** 
 
 
Stimaţi colegi, 

 
România a înregistrat în ultimul an cea mai semnificativă limitare a economiei subterane din ultimii 10 ani. 

Fenomenul a scăzut semnificativ în ultimii zece ani, fiind estimat la 39,6 miliarde euro în 2013, în scădere cu peste 
3,5% faţă de 2008 şi cu aproape 15% comparativ cu 2003. Cu toate acestea, România se situează în continuare pe 
locul doi în Europa în ceea ce priveşte ponderea economiei subterane în PIB, estimată la 28% în 2013, la egalitate cu 
Croaţia, Estonia şi Lituania, state surclasate doar de Bulgaria, cu o pondere de 31%. 

Conform unui raport european, criza economică globală a dus în 2009 la scăderea economiei  şi la o creştere 
bruscă a şomajului, pentru ca, în perioada 2010 - 2013, economia subterană să crească uşor în termeni absoluţi ca 
urmare a măsurilor de austeritate şi a menţinerii percepţiei publice potrivit căreia corupţia nu este pedepsită. 
Creşterea economiei subterane a fost limitată de dezvoltarea plăţilor electronice. 

La nivel de UE,  Economia subterană din Europa este estimată la 2.100 miliarde euro. 
Raportul estimează că utilizarea plăţilor electronice ar determina o scădere a  economiei subterane cu 10%, respectiv 
cu 200 miliarde euro. În toate ţările din Europa, economia subterană este un fenomen care are la bază plăţile în 
numerar, fiind favorizat, printre aletele, şi de munca la negru. Potrivit estimărilor incluse în raportul Visa Europe, 
produsul intern brut al României, exprimat în euro, va reveni în 2013 la valoarea din 2008, în timp ce economia 
subterană va scădea cu 1,5 miliarde euro în această perioadă. Potrivit specialiştilor din domeniu, unul dintre factorii 
care ajută în mod clar la reducerea economiei subterane este cel al folosirii sistemelor de plăţi electronice. 

Este adevărat că, în prezent, România se situează cu mult în urma mediei UE, de 180 de tranzacţii 
electronice, (transferuri bancare, operaţiuni de direct debit şi pe carduri) pe cap de locuitor, cu doar 16 tranzacţii 
electronice pe an, dar se înregistrează o creştere constantă a utilizării acestor modalităţi de plată. În urmă studiilor 
făcute în Uniunea Europeană s-a ajuns la concluzia că reducerea circulaţiei numerarului poate reprezenta un 
instrument eficient de combatere a economiei subterane. 

Toate acestea sunt motive să cred în parcursul economic ascendent al României şi în identificarea 
instrumentelor eficiente în combaterea economiei subterane.  

Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ion Marocico 

Uniunea Ucrainenilor din România 
 

*** 
 

Stimaţi colegi, 
 
 
 Una dintre cele mai copleşitoare probleme cu care se confruntă România este creşterea numărului de şomeri, 
în special în rândul tinerilor. Acesta este motivul pentru care, pentru foarte mulţi dintre aceştia, România reprezintă 
un drum înfundat, tinerii uitându-se cu speranţă către ţări din vestul Europei. Acolo cred ei ca ar putea avea o 
împlinire a destinului lor profesional şi personal, bazându-se pe iluzia unei pieţe a muncii mult mai accesibilă. 

Cu toate acestea, realitatea ultimilor ani ne arată că lucrurile nu stau nici pe departe aşa. Zilele trecute şeful 
Bundesbank averiza asupra faptului că şomajul în rândul tinerilor „în unele ţări este într-adevăr dramatic. Programele 
economice şi de cheltuieli pe termen scurt, precum şi o datorie mai mare pentru generaţiile următoare nu creează 
locurile de muncă sustenabile de care este nevoie urgentă.” Aceasta este situaţia în multe state europene, multe dintre 
ele fiind parte din visele tinerilor români, precum Spania şi Italia.  

Ştim cu toţii că multe dintre oraşele şi, în principal, satele româneşti, au suferit o masivă depopulare în rândul 
generaţiei tinere, aceasta preferând să îşi încerce norocul în statele mai sus amintite. 

Ca parlamentar român susţin fără echivoc demararea de politici publice eficiente pentru întoarcerea tinerilor 
acasă. Mulţi dintre aceştia în mai pribegesc prin Europa, acum fără un loc de muncă şi, mai ales, fără perspecive pe 
termen lung. 
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Acest fapt este cu atât mai necesar cu cât în ultimul an România a reuşit să înceapă procesul de redresare. 
Noi investiţii au fost deschise în ţară, atât cu capital autohton, cât şi cu cel străin. Noul trend are o reflectare directă în 
datele asupra ocupării forţei de muncă furnizate de către Institutul Naţional de Statistică.  

Astfel, statistica oficială arată faptul că rata somajului a scazut semnificativ fata de ultimul trimestru din 
2011, cand se ridica la 7,7 la suta, în ultimul trimestru al anului 2012 fiind de 6,9%.  

Din punctul meu de vedere, perioada care va urma va fi una decisivă pentru succesul redresării economice a 
României. De aceea, cred că este important ca forţa de muncă specializată şi calificată a României să se întoarcă în 
ţară, fiind una dintre cele mai importante valori pe care noi putem miza în momentul de faţă.  

 
Vă mulţumesc, 
 

Deputat, 
Giureci-Slobodan Ghera 

Uniunea Croaţilor din România 
 

*** 
 

 
Stimaţi colegi, 
 

În ceea ce urmează aş vrea să trag un semnal de alarmă asupra situaţiei în care se află ţara noastră datorită 
managementului defectuos din învăţământ până în anul 2012. În acest moment, România se află peste media UE de 
13,5% în ceea ce priveşte rata abandonului şcolar timpuriu, fiind de 17,5% in 2011, în timp ce obiectivul pentru 2020 
este de 10%. Rata de participare la învăţământul postliceal a fost de 20,4% in 2011, cu peste 14 procente mai mică 
decât media UE (34,6%), în ciuda unor progrese rapide înregistrate în ultimii cinci ani.  

Când vine vorba de intrarea copiilor în sistemul de învăţământ, cu o rată de 82,1% în 2010, România este 
mult sub media UE, având una dintre cele mai grave situaţii în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor de bază. 
Peste doi din cinci copii de 15 ani nu aveau competenţe adecvate de citire, în matematică sau ştiinţe pentru a fi 
pregătiţi pentru viaţa adultă. Totusi,  studiile recente indică o ameliorare rapidă în reducerea acestui decalaj.  

Rata angajării absolvenţilor români a scăzut şi mai mult în timpul crizei economice, fiind mult sub media 
UE, respectiv de 70,4% faţă de 77,2%. Există o neconcordanţă semnificativă între oferta educaţională a 
universităţilor şi nevoile de pe piaţa muncii, iar acest lucru este vizibil în rata scăzută de angajare a absolvenţilor 
de universităţi. Pentru grupul de vârstă 20-24 de ani, 29,4% dintre absolvenţii învăţământului postliceal au rămas fără 
un loc de muncă în 2011, în timp ce procentul şomerilor de după absolvirea ciclului secundar a fost de doar 22,9%.  

În peste 39% din cazurile de eşec la angajare problema o reprezintă supracalificarea. Pe de altă parte, 
participarea adulţilor la procesul de învăţare pe parcursul întregii vieţi a fost de doar 1,6% în 2011, la mare distanţă 
faţă de media UE, de 8,9%. Această rată de participare este mai scazută în rândul adulţilor mai puţin educaţi din 
România, doar 0,3% dintre cei care nu au absolvit o unitate de învăţământ liceal participând la cursuri în 2011, faţă 
de 3,6% dintre adulţii cu studii postliceale.  

O provocare majoră pentru România o prezintă abandonul şcolar timpuriu în zonele rurale. În ceea ce 
priveşte investiţiile în educaţie, România are cea mai scăzută rată din PIB din UE alocată educaţiei, deja grav afectată 
de criză economică. Cu toate acestea, studiile europene arată că, deşi există subfinanţare, România are în acest 
moment una dintre cele mai ambiţioase agende de reformă. Acest lucru mă face să sper că problemele mai sus 
menţionate îşi vor găsi rezolvare în timpul guvernării USL, astfel încât ţara noastră să îşi poată pregăti la un nivel 
corespunzător tinerii care ne reprezintă viitorul. 
Vă mulţumesc. 
 

Deputat, 
Ionel Stancu 

Asociaţia Macedonenilor din România 
 

 
 


