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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 3 – 7 septembrie 2018) 

 
 

Ședința Camerei Deputaților de luni, 3 septembrie 
 

Plenul Camerei Deputaților a ales luni, 3 septembrie, prin vot secret cu bile (256 voturi pentru, 11 împotrivă) 
componența Biroului permanent pentru a doua sesiune ordinară a anului 2018. 

Astfel au fost aleși: 
Vicepreședinți – Florin Iordache, Carmen Ileana Mihălcescu și Eugen Nicolicea (Grupul parlamentar al PSD),  

Marilen Gabriel Pirtea (Grupul parlamentar al PNL). 
Secretari – Mircea Gheorghe Drăghici și Georgian Pop (Grupul parlamentar al PSD), Cristian Buican (Grupul 

parlamentar al PNL) și Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR). 
Chestori – Ion Marcel Ciolacu (Grupul parlamentar al PSD), Seres Denes (Grupul parlamentar al UDMR), Andrei 

Dominic Gerea (Grupul parlamentar al ALDE) și Dragoș Gabriel Zisopol (Grupul parlamentar al minorităților naționale). 
Alegerea membrilor Biroului permanent s-a făcut la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea 

acestora, potrivit configurației politice și negocierii liderilor de grupuri. 
Au fost, de asemenea, desemnați liderii grupurilor parlamentare, după cum urmează: Daniel Vasile Suciu (Grupul 

parlamentar al PSD), Raluca Turcan (Grupul parlamentar al PNL), Dan Barna (Grupul parlamentar al USR), Korodi Attila 
(Grupul parlamentar al UDMR), Varujan Vosganian (Grupul parlamentar al ALDE), Eugen Tomac (Grupul parlamentar al 
PMP) și Varujan Pambuccian (Grupul parlamentar al minorităților naționale). 
 

*** 
 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 5 septembrie 
 

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, 5 septembrie, prin vot final, proiectul de Hotărâre privind vacantarea 
unui loc de deputat (PH CD 53/2018) (267 voturi pentru). Vacantarea survine în urma  decesului deputatului minorităților 
naționale, Miron Ignat. 

Prin aceeași procedură, a fost adoptat proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor (PH CD 50/2018) (166 voturi pentru, 100 împotrivă). Modificarea Regulamentului prevede sancționarea 
deputaților care tulbură activitatea Parlamentului, inclusiv cu suspendarea temporară a participării acestora la o parte sau la 
toate activitățile forului legislativ, pentru o perioadă cuprinsă între două și treizeci de zile lucrătoare. 

 
Au fost respinse:  
1. Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor privind 

verificarea modului prin care autorităţile statului român au pus în aplicare prevederile Programului naţional de 
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane (PH CD 51/2018) (122 voturi pentru, 137 împotrivă, 2 
abțineri); 

2. Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea unei Comisii de anchetă privind reprimarea protestului paşnic 
antiguvernamental desfăşurat în Bucureşti, Piaţa Victoriei, în data de 10 august 2018 (PH CD 52/2018) (119 voturi 
pentru, 137 împotrivă, 2 abțineri). 

La ședința plenară de miercuri, 5 septembrie, a fost depusă moțiunea simplă a PNL intitulată “Bastoanele PSD peste 
obrazul democrației românești”, la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan. 

 
*** 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 
legislativă la Camera Deputaților, 

 
Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2018* 

(Situaţia cuprinde datele la 7 septembrie 2018) 
 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1210 

din care:  

– existente la începutul anului 2018 762 

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2018 407 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 41 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 222

282 

– votate  280 

             din care: - înaintate la Senat      39 

                            - în procedura de promulgare 30 

                            - promulgate** 174 

                            - respinse definitiv 37 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 952 

a) pe ordinea de zi 386 

b) la comisii  540 

c) cu  rapoarte  depuse  urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

8 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 26 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 24 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2 

 
      Cele 280 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                                   114 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
    59  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                12  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        43  proiecte de legi  
                                  166 propuneri legislative 
 

 
 * Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunea extraordinară din 5 ianuarie 2017. 

     ** În anul 2018 au fost promulgate 233 legi. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă 
la Camerei Deputaților 

Sesiunea septembrie – decembrie 2018 

(Situaţia cuprinde datele la 7 septembrie 2018) 
 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative 947 

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2018 906 

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2018 41 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 0 

2 

– votate  0 

             din care: - înaintate la Senat      0 

                            - în procedura de promulgare 0 

                            - promulgate* 0 

                            - respinse definitiv 0 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 952 

a) pe ordinea de zi 386 

b) la comisii  540 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 18 

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

8 

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 26 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 24 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2 

 
 

   Cele 0 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                       0 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 

               * În anul 2018 au fost promulgate  233 legi, din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile 
anterioare. 
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare 

din Camera Deputaţilor 
 

 
( la data de  7 septembrie 2018 ) 

 

I.  În perioada   3  –  7 septembrie 2018  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 7 rapoarte.  
Comisiile permanente au depus 16 avize. 
Cele 7 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

1 
6    

Rapoartele elaborate se referă la: 
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:         
 ordonanţe ale Guvernului: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 alte documente, la solicitarea BP și BPR:                    

0 
0     
7 
0    

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 517 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 53 pentru raport 

suplimentar.  
 
                                                                                                                                                                                 

II. De la începutul actualei legislaturi 

  Comisiile parlamentare au întocmit  1314 de rapoarte, din care: 
 

Rapoarte 
În anul 

 2017 

 
În anul 

2018 
 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 438 

 rapoarte suplimentare 115 39 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 55 19            

TOTAL     818 496 

                                                                                                                                                                                  

 
 



A N E X A  
  

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

în perioada  3 - 7 septembrie 2018 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol 

39 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.09.2018 

Raport de respingere 
(433/R din 05.09.2018) 

2 

 
Plx.292/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

27 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.09.2018 

Raport de respingere 
(434/R din 05.09.2018) 

3 

 
Plx.353/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal 

2 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.09.2018 

Raport de respingere 
(435/R din 05.09.2018) 

4 

 
Plx.382/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal 

20 parlam. 
respinsă de 

Senat 
04.09.2018 

Raport de respingere 
(436/R din 05.09.2018) 

5 

 
PLx.393/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei 
pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi 
prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la 
Convenţie, semnat la Bucureşti, la 18 octombrie 2017 

Guvern 04.09.2018 
Raport de adoptare 

(437/R din 05.09.2018) 

6 

 
Plx.279/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 
pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 şi pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 – raport 
comun cu comisia pentru agricultură 

20 parlam. 
respinsă de 

Senat 
05.06.2018 

Raport de respingere 
(438/R din 05.09.2018) 

 
II. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
 
Plx.279/2018 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 
pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 şi pentru 
modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 – raport 
comun cu comisia pentru buget 

20 parlam. 
respinsă de 

Senat 
26.07.2018 

Raport de respingere 
(438/R din 05.09.2018) 



 
III. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
Plx.290/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

14 parlam. 
respinsă de 

Senat 
28.08.2018 

Raport de respingere 
(432/R din 04.09.2018) 

 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2018  
Săptămâna 3 – 7 septembrie 2018  

 

 

8 
 

II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații politice 

 

Declarație politică 
 
PNL a urmărit proiecte legislative care au venit în sprijinul economiei românești, a oamenilor care muncesc, a 

educației, a sistemului de sănătate și a autorităților publice locale. 
În ultima sesiune parlamentară Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților a reușit să 

contribuie decisiv la îmbunătățirea politicilor publice în câteva domenii cheie, respectiv să blocheze intenții ale actualei coaliții 
guvernamentale de a modifica, în sensul propriilor interese, cadrul legal în domenii precum justiția, economia, administrația, 
educația etc. 

Prioritățile noastre pentru următoarea sesiune parlamentară se vor baza pe trei domenii foarte importante pentru 
România:  

1. Economie; 
a. Transparentizarea în înregistrarea companiilor în scop de TVA, urmând ca aceasta să se facă prin HG și nu după 

bunul plac al Președintelui ANAF, prin Ordin; 
b. Un salariu în plus pentru angajați prin posibilitatea companiilor de a deduce din impozit acest salariu; 
c. Scutirea impozitării profitului reinvestit pentru mijloacele de transport auto noi; 
d. Interzicerea societăților cu acțiuni la purtător de a mai participa la proceduri de achiziție publică și interzicerea 

societăților comerciale acțiuni la purtător. 
2. Educație; 
a) Întărirea învățământului profesional dual; 
b) Implemnetarea proiectului After School prin susținerea unui cost minimal lunar de către stat; 
c) Înlocuirea programului ”Cornul și Laptele” cu unul vizând acordarea unui pachet alimentar diversificat, inclusiv 

masă caldă, în funcție de posibilitățile logistice; 
3. Administrație publică locală; 
a. Impozitul pe venit, inclusiv cel din pensii, să rămână integral la nivelul autorităţilor publice locale; 
b. 80% din fiecare redevenţă minieră să se transfere către bugetul autorităţii locale pe al cărui teritoriu administrativ se 

desfăşoară exploatarea (55% la județ şi 25% la bugetelor locale); 
În plus, în câțiva ani de la venirea PNL la Guvernare obiectivul prioritar va fi ca regiunile istorice ale țării să fie unite 

printr-o rețea de autostrăzi. Este un obiectiv asumat de întregul partid și care va fi implementat pentru că știm cum se face și 
avem și determinarea să-l ducem la bun sfârșit. 

Toate aceste măsuri sunt în interes public. Vom lupta pentru aceste probleme din opoziție, iar în momentul în care 
vom ajunge la guvernare ele vor fi implementate în secunda 2. 

 
Deputat 

Raluca Turcan 
*** 
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Editura Didactică și Pedagogică, o editură falimentară a unui minister neperformant 
 
În ultimele zile, în mod deloc suprinzător în condițiile date, agențiile de presă  ne-au prezentat șirul nesfârșit de greșeli 

din manualele produse de proaspăt reînființata Editură Didactică și Pedagogică, cea care deține monopolul pe piața 
manualelor. 

 Faptul că în manualul de geografie de clasa a șasea, orașul Turnu Măgurele apare pe hartă în locul în care e Drobeta-
Turnu Severin, că o mare are numele greșit și că o țară independentă nici nu există pe hartă, reprezintă exemplul perfect al 
incapacității și  lipsei de responsabilitate. Și nu doar manualul de  geografie prezintă nereguli și erori grosolane de exprimare 
în limba română. Manualul de istorie de a șasea e și el greșit, iar specialiștii spun că și manualul de limba română pentru clasa 
a VI-a este “dezolant și încărcat”. Aflăm acum, că și în manualul de biologie de clasa a VI-a, găsim organe poziționate greșit 
în imagini, termeni neadecvați și neconcordanțe privind informațiile prezentate, cu dezacorduri și exprimări care batjocoresc 
limba română, un alt exemplu de incompetență și indolență.  

Ministerul Educației a decis retipărirea celor 148.000 de exemplare de manuale de geografie, pe cheltuiala EDP. Ce va 
decide în legătură cu celelalte manuale greșite? Oare finanțarea EDP nu este publică? Editura Didactică și Pedagogică a 
recunoscut că a tipărit deja 1,6 milioane manuale pentru clasa a VI-a și speră ca „greșelile să nu fie recurente”. Ori, tocmai 
acest lucru devine din ce în ce mai evident în aceste zile și atunci mă întreb, cine va suporta costurile corectării și retipăririi 
acestor manuale? Vom plăti cu toții neputința și incompetența unei edituri care deține monopolul producerii de manuale? Chiar 
nu răspunde nimeni de aceste erori grave și grosoloane? 

Pentru a preveni aceste consecințe, Partidul Național Liberal a contestat atât modul de înființare a acestei edituri, cât și 
Legea manualului, ambele declarate neconstituționale.  Ministerul Educației nu a ținut cont nici de decizia Curții 
Constituționale și nici de lipsa bazei legale, ci a decis să realizeze manualele școlare pentru clasele I, a II-a și a VI-a prin unica 
editură din subordinea sa, care a semnat contracte direct cu autorii de manuale și a evitat licitația publică pentru a le produce.  

Ministerul Educației Naționale își dovedește cu vârf și îndesat incompentența în a gestiona problema învățământului în 
România. Subfinanțarea cronică a sistemului aduce grave prejudicii calității actului educațional și demotivează cadrele 
didactice. Miile de școli fără grup sanitar în clădire, cu o infrastructură veche, lipsa manualelor și a dotărilor necesare precum 
și sărăcia traseelor educaționale sunt câteva din explicațiile pentru rezultatele dezastruoase la toate examenele de evaluare.  La 
acestea se adaugă lipsa orientării în carieră și cea a corelării ofertei educaționale cu cererea de pe piața muncii, care produc 
pierderi iremediabile, cuantificate în numărul mare de tineri care părăsesc țara pentru că nu-și pot face un viitor acasă.   

Demisia Ministrului Educației și chiar a Premierului României, sunt prețuri prea mici care ar trebui plătite pentru 
aceste atacuri grave la viitorul și siguranța României! 

 
Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 
Pentru masacrarea justiţiei, pesediştii nu şi-au permis mai mult de „Ziua Cuţitelor Scurte“ 

 
Baronii locali şi liderii centralii ai PSD au acces, prin bunăvoința lui Liviu Dragnea, exclusiv la „zile ale cuţitelor 

scurte“. Recentul Comitet Executiv Naţional, deşi mai animat decât şedinţele precedente, în urma cărora consensul era absolut 
„până la victoria finală“ sau „până la capăt“ (adică punerea sub control politic a justiţiei), a lăsat dizidenţa să fie ceva mai 
consistentă faţă de „famiglia“ Teleorman de la vârful social-democraţilor. 

Ședinţa CExN a fost mai importantă decât orice altă şedinţă de guvern prezidată, de faţadă, de Viorica Dăncilă. 
Aceasta a avut rolul de a pregăti asaltul final din această toamnă şi de a-l momi pe liderul ALDE cu fantoma candidaturii 
comune la alegerile prezidenţiale de peste un an. Vioricăi Dăncilă i s-a ordonat să pună pe ordinea de zi a executivului, în cel 
mai scurt timp, Ordonanţa de urgenţă privind amnistia şi graţierea. Numărul actelor normative care urmează să intre în 
dezbatere parlamentară sau pe drumul scurt al OUG-urilor pare ameţitor şi amestecă subiecte extrem de variate: de la serviciile 
de informaţii, securitatea naţională și până la legea lobby-ului ş.a.m.d.  

În faţa rebeliunii publice, adevărat solitare, a Gabrielei Firea, spectaculoasă pentru media ca intensitate şi savoare, 
riscăm să trecem cu vederea că transformarea statului român după chipul şi asemănarea baronetului PSD continuă cu paşi 
repezi. Ba, mai mult, prin „ţipetele“ din spatele uşilor închise ale CExN PSD, Liviu Dragnea este somat să îşi folosească mai 
departe toată influenţa asupra celor puşi în funcţii guvernamentale ca aceştia să lucreze, dacă se poate, de 10 ori mai repede 
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pentru îngenuncherea statului de drept. „Marea prăduială naţională“ încă mai este împiedicată de câteva legi şi câteva instituţii, 
care încearcă să îşi respecte independenţa, fapt de netolerat pentru baronii unui partid care deja i-a tolerat prea multe lui Liviu 
Dragnea, doar pentru că a apucat să le promită multe speranţe deşarte. 

Pentru noi, românii, care încă mai sperăm în revenirea la o normalitate democratică şi instalarea unei puteri care să nu 
mai îndepărteze România de domnia legii, urmează o toamnă neagră. Ţine doar de vigilenţa şi determinarea noastră de a merge 
şi noi „până la capăt“ în protejarea ţării de coaliția PSD-ALDE, una care, prin faptele sale, îşi pierde legitimitatea puterii cu 
fiecare oră care trece. 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

Mistreţul nu este singurul ţap ispăşitor al proliferării pestei porcine africane! 
 
Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi,  
Conform unei „Analize calitative a riscului de pătrundere a pestei porcine africane în România”, elaborată în urmă 

cu aproape 15 ani sub egida Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare, endemizarea acestei epizootii în ţările din imediata 
vecinătate a Federaţiei Ruse era previzibilă şi iminentă încă de la finele anului 2012. 

„Ucraina, Republica  Moldova,  Kazahstan  şi  Letonia  sunt  cele  mai  vulnerabile  la  introducerea  pestei porcine 
africane în exploataţii şi la endemizarea bolii, în mod particular pentru că aceste  ţări  au  sisteme  de  biosecuritate  slabe  în  
exploataţiile  lor  non-profesionale” se menţiona în documentul citat, care sesiza şi că densitatea  mare  de  animale  receptive 
din ţările limitrofe acestora „ridică gradul  riscului  referitor  la  propagarea  bolii  în  zonă,  ceea  ce  trebuie  să determine  
un  grad  permanent  de  alertă a  autorităţilor  responsabile  cu  prevenirea  şi controlul bolilor din statele învecinate”. 

Printre factorii de risc a introducerii virusului pestei africane în ţara noastră, identificaţi încă din 2013, se numărau 
camioanele care se întorceau în  comunitate din zonele infectate din Rusia şi Ucraina - pericolul de intrare reprezentându-l 
toate PIF-urile şi punctele de trecere cu Ucraina şi Republica Moldova - dar şi traficul ilicit peste graniţă cu porci proveniţi din 
statele terţe vecine din zona N-E a României, ori alimentele  introduse fraudulos la frontieră de pasageri/turişti veniţi din 
Federaţia Rusă, Belarus şi Ucraina, doar printre ultimele ameninţări menţionate de documentul citat regăsindu-se „porcii  
mistreţi  din  statele  terţe  vecine  României  în  zonele  de  N-E,  care  puteau trece graniţa în migraţia lor de căutare a unor 
biotopuri favorabile”. 

Deci porcul mistreţ nu este chiar singurul ţap ispăşitor al proliferării acestei epizootii! 
Concluzia de mai sus aparţine autorilor „Analizei calitative a riscului de pătrundere a pestei porcine africane în 

România”, diseminată, repet, în luna decembrie 2013, (!) de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, care sesizau faptul că „La niciunul dintre PIF-urile sau punctele de trecere a frontierei de pe graniţele 
de E, România nu are amenajate dezinfectoare rutiere şi nici alte mijloace de dezinfecţie, ceea ce creşte simţitor posibilitatea 
de  pătrundere a bolii în ţară. ANSVSA trebuie să decidă oportunitatea amenajării unor facilităţi de dezinfecţie pe aceste 
graniţe. Ele ar servi, deopotrivă, protejării împotriva tuturor bolilor majore la animale  (febra  aftoasă,  influenţa  aviară etc),  
zonă în  care,  de  multe  ori,  situaţia epidemiologică este obscură”. 

La 15 ani de la acţionarea acestui semnal de alarmă, pentru că autorităţile abilitate nu au dispus la timpul potrivit - dar 
nici măcar în prezent- aceste măsuri preventive, ţara noastră se află în plină epizootie de pestă porcină africană, investigaţia 
epidemiologică identificând în doar o lună de zile peste 800 de focare pe raza a 11 judeţe, numărul animalelor sacrificate 
depăşind deja 120.000 de capete şi crescând de la o zi la alta. 

 În istoria noastră recentă a existat un singur precedent, în anul 1984, când peste un milion de porci au fost sacrificaţi 
pentru limitarea unei epizootii de pestă porcină clasică. Au urmat câţiva ani grei pentru români, marcaţi de o criză alimentară 
generalizată, la finele cărora regimul politic comunist s-a prăbuşit. 

În prezent, evoluţia explozivă a epizootiei de pestă porcină africană are consecinţe încă greu de apreciat din punct de 
vedere sanitar-veterinar, dar şi social-economic. Şi cu atât mai puţin politic... 

Vă mulţumesc!  
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Cine va răspunde pentru subminarea economiei naţionale? 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Sunt câţiva miniștri care au supravieţuit tuturor schimbărilor de guvern PSD. Domnul Daea este unul dintre ei. 

Prezenţa sa în fruntea Ministerului Agriculturii de la începutul guvernării PSD își arată acum roadele – zootehnia din România 
trece prin cea mai gravă criză de la Revoluţie. Incompetenţa lui Daea nu este egalată decât de reaua sa intenţie prin protejarea 
intereselor de grup ale familiei Dragnea și ale apropiaţilor săi. La început doar prostia și incompetenţa au făcut ca Daea să 
ignore avertismentele Comisiei Europene. Apoi, când epidemia i-a lovit în plin pe crescătorii de animale, prostia a fost 
înlocuită de interes. Pentru a proteja afacerea lui Dragnea Jr., Daea a tăcut și nu a informat fermierii și populaţia, pentru ca 
Dragnea Jr. să își rezolve problema. Abia după ce el a vândut toţi porcii, informaţia despre boală a fost făcută publică. Mai 
mult de atât, pentru că din orice nenorocire a ţării PSD-ul trebuie să scoată profit, contractul pentru substanţele cu care se face 
dezinsecţia a fost dat, fără licitaţie, nașului lui Dragnea Jr. Un contract de peste 28 de milioane de euro. Deja nu mai vorbim 
despre incompetenţă, ci despre ticăloșie. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat înainte de 89, când Daea își începea cariera în 
agricultură, ar fi intrat sub incidenţa art. 165 din Codul penal, pentru subminarea economiei naţionale. Atunci ar fi fost foarte 
fericit să scape numai cu demiterea. Așa, domnul Daea își permite acum să apară la televizor și să indice soluţii dintre cele mai 
fanteziste de a scăpa de pesta porcină africană – i-a sfătuit pe proprietarii de ferme să are în jurul ei sau a vrut să ardă lanurile 
de porumb. Cam atât poate gândi Daea. Într-un stat normal, Daea ar fi fost acum anchetat, iar Guvernul ar fi demisionat. La 
noi Daea apare la televizor, iar Dragnea ne dă lecţii de democraţie, după ce și-a umplut buzunarele cu bani făcuţi din 
nenorocirea românilor. În momentul de faţă sunt anunţate oficial de către ANSVSA nu mai puţin de 10 judeţe, în 165 de 
localităţi, cu un număr total de 781 de focare. Practic, autorităţile au recunoscut că situaţia a scăpat de sub control și că în 
momentul de faţă asistăm la cea mai gravă acţiune de distrugere a sectorului zootehnic din România ultimilor 28 de ani.  

Iată cum arată cronologia unui dezastru. La 1 martie 2017,  Comisarul European pentru Agricultură avertizează 
România despre riscul apariţiei pestei porcine africane. Guvernul Grindeanu adoptă o ordonanţă de urgenţă prin care 
prelungește perioada de vântoare la mistreţi. Mai mulţi vânători atrag atenţia că vânătoarea nu trebuie să se facă prin hăituire, 
pentru că asta înseamnă că turmele de porci mistreţi sunt goniţi pe arii extinse. Avertismentul nu e luat în serios. În luna mai 
2017, șeful ANSVA anunţă triumfalist că România a scăpat de cele 6 boli restrictive care împiedică exportul de carne. În acest 
timp, pesta porcină se instala în ţară. Deși există avertismentul Comisiei Europene și al medicilor din teritoriu târgurile de 
animale nu sunt intrezise, ceea ce va facilita răspândirea pestei porcine. Mai mult, autorităţile locale și cetăţenii nu sunt 
informaţi. Practic ANSVA nu face nimic, deși boala se răspândea cu repeziciune. În iulie 2017, sunt semnalate două focare la 
Satu Mare și în Tulcea. Informaţia este ţinută la secret, deși era un atentat la siguranţa alimentară a cetăţenilor. 

În lunile ianuarie-februarie 2018, deja sunt semnalate mai multe focare de pestă porcină în ţară. În aceste condiţii, 
șeful ANSVSA emite un ordin prin care suspendă inspecţiile medicilor sanitar veterinari în gospodăriile oamenilor. Colegiul 
Medicilor Veterinari atrage atenţia asupra erorii acestei decizii, în condiţiile existenţei unor focare de pestă porcină. ANSVSA 
nu renunţă la decizie. În aceste condiţii, ceea ce era de așteptat să se întâmple, se întâmplă – în vara lui 2018, pesta porcină 
izbucnește cu putere. Autorităţie reacţionează tardiv și fără prea multă convingere. Cadavre de porci mistreţi infestaţi sunt 
descoperite în Dunăre, dar nimeni nu ia nicio măsură. În timp ce autorităţile ascundeau proporţiile dezastrului, fiul lui Dragnea 
vinde majoritatea porcilor din fermă, evitând dezastrul care îi afecta pe restul crescătorilor de porci din ţară. În a doua jumătate 
a anului 2018 pesta porcină se răspândește cu repeziciune și scapă de sub control. Un control care nu a existat niciodată. 
Filtrele sunt practic inexistente, sau de formă. Oricine a fost la mare în luna august și nu a ales Autostrada Soarelui, a putut 
vedea că trecerea prin comunele afectate de virus nu exista niciun filtru niciun control. În alte părţi, unde eixstă filtre, angajaţii 
se fac că pulverizează substanţe, dar nu dau cu nimic. Asta în condiţiile în care, exclusivitatea pentru aprovizionarea cu 
substanţe dezinfectante aparţine firmei Farmavet deţinută de nașul lui Dragnea jr. Dezinfectanţii folosiţi nu au fost testaţi și 
nimeni nu poate garanta eficacitatea lor. Cum achiziţia s-a făcut fără licitaţie, scenariul este similar cu scandalul HexiPharma.  

În acest timp, o altă boală își face apariţia, iar Ministerul Agriculturii nu reacţionează. La sfârșitul lunii noiembrie 
2017 au fost semnalate mai multe cazuri de scrapie. Ca și în cazul pestei porcine africane și aici, turmele în care se semnalează 
boala trebuie sacrificate în întregime. În timp ce Daea lansa Campania ”Alege oaia”, boala este lăsată să se răspândească. În 
scurt timp crescătorii de oi vor avea soarta crescătorilor de porci. Pentru că Daea, în calitatea lui de Ministru al Agriculturii, nu 
a făcut nimic și, prin asta, a distrus zootehnia din România,  el trebuie nu doar să fie demis, dar și să răspundă penal. 

 Vă mulţumesc,  
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 
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Guvernată de PSD-ALDE, România trece în urma Bulgariei, pe ultimul loc în UE 
 
Domnule președinte, 
Stimați colegi, 
Incompentența celor 3 guverne impuse de Liviu Dragnea au dus România pe ultimul loc din Uniunea Europeană. În 

ultimii ani de zile, ori de câte ori se făceau evaluări ale performanțelor României, guvernele găseau un element de comparație, 
spunând că nu suntem chiar ultimii din UE, ci că, sub noi, mai slab dezvoltați, sunt bulgarii. Din nefericire, 
contraperformanțele celor 3 guverne PSD-ALDE din ultimii doi ani, ne-au îndreptat încet și sigur către ultimul loc din 
Uniunea Europeană.  

De exemplu, la sfârșitul anului 2016, România era pregătită să intre în mecanismele de adoptare a monedei euro, iar 
acum nu mai îndeplinește aproape niciun criteriu: prețurile cresc fără oprire, deficitul bugetar va trece de 3% din PIB în acest 
an, iar stocul de datorie publică a crescut cu zeci de miliarde de lei numai în ultimii doi ani. În schimb, Bulgaria, care are o 
inflație scăzută, o datorie publică foarte mică și înregistrează excedent bugetar, îndeplinește toate criteriile de aderare la euro, 
iar de anul viitor va intra, mai mult ca sigur, în a doua etapă de adoptare a monedei unice.  

Și în privința aderării la Spațiul Schengen, Bulgaria ne-a luat-o înainte! Din cauza atacurilor PSD-ALDE la adresa 
justiției, din cauza haosului creat de aceștia în jurul luptei anticorupție, semnalele care vin de la Bruxelles sunt că Bulgaria va 
primi undă verde, că bulgarii vor circula liber în spațiul UE, în vreme ce România va mai trebui să aștepte câțiva ani. Așadar, 
camioanele românești cu marfă și românii care trec frontierele de Vest ale țării, vor fi condamnați în continuare să aștepte la 
cozi interminabile. 

Deși bulgarii nu au avut o creștere economică la fel de mare ca a României, vecinii noștri au reușit să construiască mai 
mulți Km de autostradă decât are România, au reușit să stimuleze mediul economic și să facă investiții în școli și spitale. În tot 
acest timp, în România, al treilea Guvern PSD-ALDE se ocupă cu luptele în partid, cu protocoale secrete, cu aministii sau 
grațieri, iar de românii și de problemele lor au uitat complet!  

Nu le pasă că pesta porcină a nimicit zootehnia românescă, a trimis mii de oameni în șomaj și va lăsa sute de mii de 
români fără porcul de Crăciun! Nu le pasă că tinerii continuă să plece din țară și că bătrânii mai trebuie să aștepte nu știu câți 
ani o lege justă a pensiilor. Poate cel mai grav lucru este faptul că deși PSD și ALDE ne-au îndatorat cu zeci de miliarde, nu au 
fost în stare să demareze niciun proiect major pentru România. Nu au reușit nici măcar să finalizeze proiectele începute, cum 
este de pildă centura Sucevei începută în urmă cu zece ani.  

Deputat 
Ioan Balan 

*** 
 

Primăriile trimise de PSD să se împrumute ”pe caiet” 
 
Domnule preşedinte, 
Stimaţi colegi, 
Pe vremuri, când PSD nu era condus de Liviu Dragnea, acest partid se fălea că este un partid al primarilor. Astăzi, prin 

politicile păguboase pe care le promovează, PSD demonstrează că este un partid care îi umilește pe primari, deși PSD continuă 
să fie partidul care are cei mai mulți primari, cel puțin până la următoarele alegeri. 

Stimați colegi. La sfârșitul anului trecut, atunci când s-a aprobat bugetul pentru anul 2018 și păguboasa revoluție 
fiscală, toți liderii și miniștrii PSD și ALDE s-au bătut în piept și au promis că toate administrațiile publice locale din țară vor 
primi cel puțin aceiași bani ca anul trecut. Eu, personal, am cerut garanții pentru compensarea miliardelor care s-au luat din 
bugetele primăriilor, fie prin diminuarea impozitului pe venit, fie prin reducerea alocărilor pentru primarii chibzuiți care au 
înregistrat excedente bugetare. 

Astăzi, când am trecut de mult timp de jumătatea anului, banii pe care i-au pierdut primăriile nu au venit nici la timp, 
nici suficienți sau nu au venit deloc. După ani de zile în care politicienii i-au mințit pe primari cu descentralizarea financiară, 
Guvernele PSD-ALDE ne-au întors înapoi cu mulți ani, în epoca dependenței primarului de banii de la București și de partidul 
care conduce țara. 

Stimați parlamentari de la putere. Știm că banii la buget sunt puțini și că țara este condusă prost. Se vede cu ochiul 
liber că, în plină creștere economică, primăriile primesc mai puțini bani. Cu toate acestea, nu știu câte guverne i-au umilit pe 
primari, trimițându-i să ia bani cu împrumut din trezorerie pentru a reabilita un trotuar sau a renova o școală. Este trist că cele 
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mai multe dintre primării și-au sistat proiectele de investiții și trăiesc acum, precum săracul satului, împrumutându-se! Așa 
vreți voi ca satele românești să nu fie abandonate de tineri? Eu cred, dimpotrivă, că nu vă pasă de soarta celor mai mulți dintre 
românii care trăiesc în mediul rural și care se luptă în continuare cu străzi nepietruite, cu absența celor mai elementare utilități 
și cu lipsa locurilor de muncă pentru tineri.  

Ar fi bine ca domnul Dragnea să se ocupe mai puțin de protocoale secrete, de state paralele și să-și facă timp și de 
problemele reale ale României. Românii au înțeles deja că actualii lideri ai PSD și ALDE au venit la putere doar ca să-și 
rezolve problemele lor personale, însă cred că mai au o ultimă ocazia și își pot spăla rușinea ocupându-se de finanțarea corectă 
a primăriilor, de oprirea pestei porcine și de demararea investițiilor. 

Vă mulţumesc,         
Deputat 

Corneliu Olar 
*** 

 
Cer demisia celor responsabili de răspândirea pestei porcine africane! 

 
Stimați colegi, 
România se confruntă cu o catastrofă zootehnică cu efecte grave și greu de controlat! 
Este limpede faptul că autoritățile direct implicate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ANSVSA, nu au 

luat măsuri eficiente pentru prevenirea și stoparea apariției acestei maladii, deși Comisia Europeană a notificat, în trecut, în 
nenumărate rânduri Bucureștiul cu privire la pericolul iminent al pestei porcine africane. 

Astăzi, în 11 județe sunt confirmate peste 800 de focare, iar această boală este în plină evoluție agresivă. Măsurile 
luate de autorități sunt unele superficiale, iar acestea, deși au fost mult trâmbițate pe canalele media, nu au nicio legatură cu 
realitatea din teren! Zi de zi, flagelul pestei porcine își arată adevărata dimensiune în fața incompetenței Guvernului PSD-
ALDE! 

Ca urmare, solicit ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Petre Daea, demisia pentru catastrofa în care 
a târât România! De asemenea, îi cer premierului Viorica Dăncilă să nu mai fugă de responsabilități și să comunice public 
soluțiile luate de guvern pe termen  scurt, mediu și lung, atât pentru crescătorii particulari de porci, cât și pentru producătorii 
din industrie, care astăzi sunt obligați să își închidă fermele și să disponibilizeze angajații. 

Veți rămâne, doamnă prim-ministru Viorica Dăncilă, și dumneavoastră, domnule  ministru  al Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Petre Daea, în istoria României ca aceia care au distrus zootehnia în România din cauza incompetenței și a 
lipsei de asumare a responsabilității.  Rușine!!! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
PSD și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu au făcut decât să blocheze solicitarea PNL de convocare a 

unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților, ce avea ca scop și constituirea unei comisii de anchetă privitoare la efectele 
pestei porcine africane. Cu toate acestea,  PNL nu a renunțat în a încerca să găsească cauzele care au condus la apariţia 
focarelor de pestă porcină africană în România, iar în acest sens, recent, a înregistrat la Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor solicitarea de înfiinţare a unei Comisii parlamentare de anchetă privind verificarea modului prin care autorităţile 
statului român au pus în aplicare prevederile Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine 
africane. 

Haosul economic determinat de proasta gestionare de către Guvernul PSDragnea-Dăncilă a pestei porcine este încă un 
exemplu al incompetenței actualei guvernări a PSD-ALDE și încă un exemplu clar, care ne arată că actuala coaliție de 
guvernare trebuie să facă un pas înapoi și să renunțe în a mai conduce țara. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 
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Campania “alege oaia” înregistrează rezultate spectaculoase în urma epidemiei de pestă porcină 
 

Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați, 
Nu mare mi-ar fi mirarea să vedem titlul de mai sus în vreo campanie de presă a  PSD, prezentând elogios mărețele 

realizări ale celui mai incompetent guvern din istoria României.  
În urmă cu doar câteva zile, în plină epidemie de pestă africană porcină, ministrul agriculturii organizează o conferință 

de presă având ca temă bilanțul programului de guvernare! Bineînțeles, despre epidemie și despre situația de criză din țară, 
niciun cuvânt... ca să nu strice bilanțul. 

Măsura se înscrie însă în linia generală adoptată de PSD: ascunderea problemelor sub preș și crearea unei stări de fapt 
iluzorii, bazată pe manipulare și intoxicare media. Lipsa de comunicare din partea autorităților, incompetența crasă a acelorași 
autorități și lipsa măsurilor concrete de combatere a epidemiei reprezintă combinația fatală de factori care a aruncat România 
în situația actuală de criză. În loc să ia măsuri concrete și să comunice cu crescătorii de porci și cu populația despre pericolul 
pestei porcine și despre măsurile ce trebuie luate, ANSVSA și Ministerul Agriculturii au tăcut mâlc și au ascuns gunoiul sub 
preș până ce mirosul cadavrelor de porci morți de pestă nu a mai putut fi ignorat.  

Încă din anul 2016, România a fost avertizată de către specialiștii de la nivelul UE despre pericolul pestei porcine și 
despre măsurile de prevenție ce trebuie luate. Cu toate astea, nu s-a făcut nimic și domnul Daea ne spune nonșalant că în 
România nu există niciun specialist în problematica acestei boli. 

În toiul acestei situații de criză, miniștrii guvernului PSD vin cu niște soluții care mai de care mai fanteziste, îngrozind 
nu doar populația ci și autoritățile europene, pentru că România a ajuns să fie cea mai afectată țară din UE, iar proporțiile 
epidemiei riscă să afecteze și restul Europei. Astfel, Ministrul Apelor și Pădurilor spune că trebuie să împușcăm toți mistreții, 
toți lupii și toate păsările de pradă. Asta, deși autoritățile europene spun că vânătoarea nu este o soluție, ci o problemă. 
Ministrul Agriculturii spune că trebuie să ardem recoltele de porumb furajer. Domnule Daia, să nu otrăvim și fântânile? Șeful 
departamentului pentru Situații de Urgență, deși în mod normal se ocupă să numere  morții de prin incendii și accidente de 
circulație, își dă cu părerea și spune că singura soluție este să interzicem creșterea porcilor în gospodăriile oamenilor. Poate că 
prin Palestina oaia o fi mai gustată decât porcul, dar în România situația este diferită. 

Urmează, probabil, în următoarele zile, să vedem la televizor și o scrisoare a lui Jamie Oliver în care va fi crunt 
condamnată carnea de porc și ni se va spune ce noroc fantastic a dat peste România cu această epidemie... 

Culmea este că în tot acest vârtej halucinant al prostiei și lipsei de acțiune, o fermă românească a reușit să învingă 
pesta porcină! Este chiar ferma fiului lui Liviu Dragnea, care, moștenind probabil din geniul mărețului său tată, a intuit că vine 
pesta și a vândut toți cei peste 10 mii de porci din fermă, înainte ca primul anunț oficial privind epidemia să apară public. Ori 
asta, ori s-a bazat pe informațiile privilegiate venite de la șeful ANSVSA, care este partener de afaceri de mulți ani chiar cu 
nașul de cununie al lui Dragnea Junior. Acesta este, de fapt, adevăratul motiv pentru care PSD blochează comisia de anchetă 
cerută de PNL în privința falimentării industriei de creștere a porcilor din România: firul hoției și corupției merge până la 
Dragnea!   

Vă mulțumesc.                                                         Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 

Mitingul din 10 august a fost folosit de PSD nu numai pentru a demoniza 
o mișcare civică perfect îndreptățită în a protesta împotriva abuzurilor acestei majorități  

politice, ci și pentru reglări de conturi politice interne! 
 
Doamnă/domnule președinte de ședință,  
Stimaţi colegi,  
Bastoanele jandarmilor date pe spatele protestatarilor sunt acum folosite în lupta internă dintre Gabriela Firea și Liviu 

Dragnea, iar această dispută a scos în evidență posibile ilegalități referitoare la  decizia de evacuare a Pieței Victoriei.  Altfel 
spus, prefectul Capitalei, doamna Speranța Clișeru, omul Gabrielei Firea, a susținut că a semnat ordinul de evacuare după ora 
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12 noaptea, ulterior intervenției Jandarmilor. Declarația prefectului a venit în condițiile în care procedura de evacuare a Pieței 
Victoria a fost declanșată la ora 23:11, potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei, domnul Marius Militaru. 

Cred că aceste contraziceri flagrante arată că suprimarea protestului din data de 10 august a.c. este una care ridică mari 
semne de întrebare în privința legalității deciziei de intervenție. Mai mult, Jandarmeria a anunțat că a mai fost un ordin de 
intervenție dat chiar din interiorul Jandarmeriei, ceea ce ne arată că a fost vorba de un lanț decizional viciat.  

Doamnelor și domnilor deputați, 
În scurt timp se împlinește deja o lună de la protestul românilor din 10 august și încă nu avem niciun vinovat pentru 

abuzurile autorităților responsabile!  
PNL a făcut toate demersurile parlamentare necesare pentru a face lumină în acest caz, inclusiv a solicitat o sesiune 

extraordinară a Camerei Deputaților, însă Liviu Dragnea a refuzat convocarea acesteia! La începutul sesiunii parlamentare 
ordinare, noi, liberalii, împreună cu colegii de la USR, am depus o solicitare de înființare a unei Comisii de anchetă privind 
reprimarea protestului pașnic antiguvernamental desfășurat în București, Piața Victoriei, în data de 10 august a.c. Majoritatea 
parlamentară a PSDragnea va trebui, azi, să voteze pentru înființarea acestui demers de aflare a adevărului! În caz contrar,  va 
reieși că se tem de faptul că abuzurile comise de domnul Dragnea și doamna Carmen Dan  vor fi  scoase la iveală de sub preșul 
pus de PSD peste atrocitățile la care au fost supuși protestatarii în data de 10 august. 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Bogdan Huțucă 
*** 

 

Guvernul PSDragnea-Dăncilă trebuie să plece! 
 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Guvernul PSDragnea-Dăncilă nu se mai împiedică de absolut nimic pentru a-și pune în aplicare planul anti-justiție și 

pro-penali! Este deja limpede pentru o țară întreagă, că acest plan cuprinde mai multe etape de înlăturare a oamenilor cu funcții 
de conducere din instituțiile importante, care nu le execută comenzile. Acum a venit rândul procurorului general, Augustin 
Lazăr! 

Augustin Lazăr este în aceste zile ținta președintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru că acesta se opune vehement 
confiscării actului de justiție de către actuala Putere, devenită una toxică pentru democrație și, implicit, pentru stabilitatea 
politică și economică a României. În Alba Iulia, orașul în care m-am născut și trăiesc, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. 
Oamenii sunt simpli și politicoși. Își dau bună ziua, se știu cu bune și cu rele. Nu am auzit pe nimeni să spună o vorbă, măcar o 
vorba urâtă despre acest om, Augustin Lazăr, și el alba-iulian! Dimpotrivă! Augustin Lazăr e OM cu majuscule, un profesor 
iubit de studenți și, spun oamenii din domeniu, un procuror integru și competent, care aplică legea indiferent de nume sau de 
opțiuni politice.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Cu toate acestea, din păcate, aprecierile de care se bucură Augustin Lazăr și profesionalismul de care dă dovadă, nu 

contează pentru actuala Putere, ci au devenit din ce în ce mai incomode pentru cei certați cu legea din arcul guvernamental. 
Îmi pare rău că un astfel de om, precum Augustin Lazăr, trebuie să treacă prin mizeriile inventate de Dragnea și instrumentate 
cu mâna unui individ fără scrupule, ca Tudorel Toader, care s-a vândut Satanei PSDragnea! 

Consider că astfel de planuri odioase fac foarte mult rău României și nu le putem permite să se mai transpună în 
realitate, sub nicio formă! Este timpul ca actualul Guvern să părăsească Palatul Victoria și să lase locul unor oameni 
competenți și integri, care să conducă țara pe un drum euro-atlantic onorabil și nu spre mlaștina corupției totale și a dictaturii! 

Vă mulțumesc!            
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 
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 Întrebări 

 
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Măsuri specifice pentru prevenirea pestei porcine africane 
 
Stimate domnule Inspector General, 
Într-un document întitulat „Analiză calitativă a riscului de pătrundere a pestei porcine africane în România”, elaborat 

în luna decembrie 2013(!) de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se  menţiona 
faptul că „La niciunul dintre PIF-urile sau punctele de trecere a frontierei de pe graniţele de E, România   nu   are   
amenajate   dezinfectoare   rutiere   şi   nici   alte   mijloace  de   dezinfecţie,  ceea  ce  creşte  simţitor  posibilitatea  de  
pătrundere  a  bolii  în  ţară. ANSVSA trebuie să decidă oportunitatea amenajării unor facilităţi de dezinfecţie pe aceste 
graniţe. Ele ar servi, deopotrivă, protejării împotriva tuturor bolilor majore la animale  (febra  aftoasă,  influenţa  aviară etc),  
zonă în  care,  de  multe  ori,  situaţia epidemiologică este obscură”. 

Întrucât, în prezent, ne aflăm în plină epizootie de pestă porcină africană, investigaţia epidemiologică depistând în doar 
o lună de zile peste 800 de focare pe raza a 11 judeţe, numărul animalelor sacrificate depăşind deja 120.000 de capete, este 
evident că ne confruntăm cu o situaţie fără precedent, cu evoluţie explozivă şi consecinţe greu de apreciat din punct de vedere 
sanitar-veterinar, dar şi social-economic. 

Din aceste considerente, vă rog, domnule Inspector General, să precizaţi care sunt Punctele de trecere a frontierei 
rutiere şi feroviare unde s-a dispus instituirea filtrelor de dezinfecţie pentru limitarea răspândirii virsului pestei porcine africane 
şi ce alte măsuri specifice de prevenire, control şi infomare se desfăşoară la intrarea şi ieşirea din ţară. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc! 
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

Adresată domnului Geronimo Răducu Brănescu – Preşedinte – Secretar de Stat al Autorităţii Naţionale Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

 
Evoluţia importurilor de carne de porc 

Stimate domnule preşedinte, 
După ce, în data de 31 iulie 2017, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală confirma primul focar de pestă porcină 

africană, la porci domestici, într-o gopodărie localizată la periferia municipiului Satu Mare, în doar o lună de zile, investigaţia 
epidemiologică a depistat peste 800 de alte noi focare pe raza a 11 judeţe, iar numărul animalelor sacrificate a depăşit 120.000 
de capete. 

În aceste condiţii, este evident că ne situăm în faza incipientă a unei epizootii fără precedent, cu evoluţie explozivă şi 
consecinţe greu de apreciat din punct de vedere sanitar-veterinar, dar şi social-economic. 

Analiştii economici susţin că pe fondul extinderii numărului de focare de pestă porcină la nivelul întregii ţări, 
concomitent cu decimarea prin sacrificare a efectivelor de suine, ne vom confrunta, în scurt timp, cu o criză alimentară severă 
care nu va putea fi atenuată decât prin intensificarea importurilor unor produse de origine animală. 

Din aceste considerente, întrucât - conform informaţiilor diseminate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor - virusul pestei porcine rezistă mai mulţi ani în carnea congelată, vă rog să prezentanţi evoluţia 
importurilor de asemenea produse în primele 7 luni ale acestui an, ţările de provenienţă a acestora precum şi analizele specifice 
care s-au realizat pe aceste loturi la intrarea lor în ţară. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!            Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 
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Adresată Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză 
 

Rata inflației în România –în creștere accelerată 
 
În prezent, subiectul inflației preocupă opinia publică, ca urmare a creşterii ratei inflaţiei în ultimele luni şi a temerilor 

că această tendinţă s-ar putea menţine şi amplifica în viitor. 
Astfel, deşi în perioada 2005-2013, ţintele anuale privind inflaţia nu au fost atinse, depăşirile au fost, în general, mici 

şi provocate de alţi factori decât cei monetari. În perioada 2014-2016, ţintele privind inflaţia au fost atinse, iar rata inflaţiei a 
devenit chiar uşor negativă, fără ca economia să intre totuşi în deflaţie. 

Începând din octombrie 2017, rata inflaţiei a început însă din nou să crească, iar această tendinţă s-a menţinut şi 
amplificat în primul trimestru al anului 2018, când rata inflaţiei a ajuns la 5%. 

Cativa dintre factorii interni care au provocat o schimbare în materie de comportament al preţurilor au fost: - 
creșterea prețului energiei electrice pe piaţa locală concurenţială 

- majorarea accizei la carburanți 
- creşterea salariilor fără a ține cont de productivitatea muncii 
- creşterea deficitului bugetar 
În urma răspunsului Ministerului Finanțelor Publice numărul 8626 înregistrat la data de 25.06.2018 considerând 

necesar, asupra aspectelor întrebării, afirmarea poziției Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, vă rog să precizaţi în 
răspunsul dumneavoastră: 

1. Care sunt politicile pubice pe care le aveți în vedere ce pot conduce la  atingerea  ţintei de inflaţie stabilită pentru 
acest an de 2,5%?  

2. Care sunt strategiile comune cu Banca Națională, pe care le aveți în vedere pentru stoparea creșterii ratei inflației? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată  domnului Mugur Isărescu, guvernator general al Băncii Naționale a României 
 

Rata inflației în România 
 
În prezent, subiectul inflației preocupă opinia publică, ca urmare a creşterii ratei inflaţiei în ultimele luni şi a temerilor 

că această tendinţă s-ar putea menţine şi amplifica în viitor. Astfel, deşi în perioada 2005-2013, ţintele anuale privind inflaţia 
nu au fost atinse, depăşirile au fost, în general, mici şi provocate de alţi factori decât cei monetari. În perioada 2014-2016, 
ţintele privind inflaţia au fost atinse, iar rata inflaţiei a devenit chiar uşor negativă, fără ca economia să intre totuşi în deflaţie. 

Începând din octombrie 2017, rata inflaţiei a început însă din nou să crească, iar această tendinţă s-a menţinut şi 
amplificat în primul trimestru al anului 2018, când rata inflaţiei a ajuns la 5%. 

Cativa dintre factorii interni care au provocat o schimbare în materie de comportament al preţurilor au fost: 
-creșterea prețului energiei electrice pe piaţa locală concurenţială 
- majorarea accizei la carburanți 
-creşterea salariilor fără a ține cont de productivitatea muncii 
-creşterea deficitului bugetar 
În urma răspunsului Ministerului Finanțelor Publice numărul 8626 înregistrat la data de 25.06.2018 considerând 

necesar, asupra aspectelor întrebării, afirmarea poziției Băncii Naționale a României, vă rog să precizaţi în răspunsul 
dumneavoastră: 

1. Care sunt politicile pubice pe care le aveți în vedere ce pot conduce la  atingerea  ţintei de inflaţie stabilită pentru 
acest an de 2,5%? 

2. Care sunt strategiile, pe care le aveți în vedere pentru stoparea creșterii ratei inflației? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Soluționarea sesizării excluziunii educaționale 
 
În urma răspunsului dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Excluziune Educațională”, numărul 4372A înregistrată la 

Camera Deputaților la data de 29.05.2018 menționați de primirea unei sesizări cu privire la o posibilă încălcare a dreptului de 
înscriere la un examen național. Această sesizare se află, după cele afirmate în răspuns, în curs de soluționare la Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cum s-a soluționat sesizarea la Inspectoratul Școlar al Municipiului București și care sunt urmările acesteia?  
2. Au mai fost aduse la cunoștință, între timp, alte sesizări de excluziune socială?  
Solicit răspunsul în scris.  
Cu deosebită stimă,                    Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată: doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
 

Măsuri de prevenire a emisiilor mari de Nox 
 
În urma răspunsului dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Emisii extrem de mari de Nox provenite de la mașinile 

diesel”, numărul 4416A înregistrată la Camera Deputaților la data de 30.05.2018 ați menționat încurajarea și susținerea 
financiară înlocuirii autovehiculelor mai vechi de 8 ani în cadrul Programului Rabla Clasic sau Rabla Plus. Având în vedere că 
existența acestor programe nu impiedică emisiile extrem de mari de Nox provenite de la mașinile diesel, vă rog să precizați în 
răspunsul dumneavoastră: 

1. Ce măsuri aveți de gând să luați în plus față de programele actuale care nu fac față? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 
 

Ordonanța privind revizuirea sentințelor 
 
Domnule ministru, în cadrul unei emisiuni tv ați făcut următoarea declarație: 
”Voi propune doamnei prim-ministru şi Guvernului adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, care să modifice revizuirea 

instituţiei de reformare a unei hotărâri definitive, în baza art. 453 din procedura penală. Ce înseamnă? Să-i dea celui care 
are sentimentul că-i condamnat pe nedrept, pe protocoale, pe interceptări nelegale, să-i dăm posibilitatea să se 
convingă dacă condamnarea lui este dreaptă sau nedreaptă. Cum? El să solicite revizuirea hotărârii, să avem un filtru de 
admisibilitate, un judecător să deschidă dosarul, să verifice dacă X, care se crede condamnat pe nedrept, a fost condamnat pe 
bază de interceptări sau protocoale, să facă o procedură de admisibilitate şi, dacă nu este vorba de protocol, de interceptare 
nelegală, îi respinge şi rămâne hotărârea cum a fost. Dacă este vorba de protocoale sau interceptări nelegale, să devină 
admisibilă cererea de revizuire şi să o pună pe circuit pe procedura de reformare. Noi ce facem? Să căutăm o pârghie de 
reformare a unor posibile hotărâri netemeinice pronunţate pe interceptări, pe protocoale, este nedrept să execute pedeapsa. Pe 
de altă parte, să-i dăm încredere românului condamnat sau necondamnat că justiţia se înfăptuieşte aşa cum cere Constituţia” 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cum veți pune în acord prevederile avtului normativ la care faceți referire cu decizia CCR nr. 377/2017 care 

statutează că: “Legiuitorului îi este interzis să supună hotărârile judecătorești unor noi căi de atac reglementate după 
pronunțarea acestora. Aceeași regulă se aplică atât căilor ordinare, cât și extraordinare de atac, ambele categorii de căi de 
atac urmând să își păstreze aceeași configurație juridică de la data stabilită drept reper de către legiuitor. Prin urmare, 
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eliminarea unui motiv de revizuire sau adăugarea unui nou motiv de revizuire după pronunțarea hotărârii nu poate 
produce niciun efect, prin prisma aplicării legii în timp, cu privire la hotărârea judecătorească deja pronunțată” 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată doamnei Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Situația problemelor salariale 
 
Conform informațiilor apărute în presă, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST) a semnalat o serie de 

probleme cu care se confruntă angajații ce lucrează în diverse instituții care se află în subordinea ministerului pe care 
îl conduceți. Astfel, conform comunicatului de presă al SNST: 

,,MTS este imun la orice propunere de corectare a situaţiei salariaţilor şi respinge dialogul constructiv; puţinele 
întâlniri se produc cu greu şi fără finalizare concretă. 70% dintre salariaţi au venituri de 1.300 de lei net, fără diferenţiere în 
funcţie de studii, funcţii, răspundere sau complexitatea muncii. Funcţiile specifice (medic, asistent medical, kinetoterapeut, 
psiholog, maseur, şofer, recepţioner, cameriste, profesor – antrenor) sunt încadrate incorect şi neunitar. Marea majoritate a 
salariilor este aproape de minimul brut pe economie.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este poziția ministerului cu privire la problemele semnalate? 
2. Ce soluții ați identificat pentru rezolvarea problemelor salariale? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
 

Protocol între Ministerul Turismului și Federația Patronală din Turismul Românesc 
 
Conform informațiilor aflate pe site-ul instituției pe care o conduceți, în data de 27 iulie 2018 a fost semnat un 

protocol între Ministerul Turismului și Federația Patronală din Turismul Românesc, un parteneriat care are ca scop asocierea 
dintre mediul public și mediul privat pentru promovarea României pe plan intern și internațional. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt principalele masuri pe care le-ați prevăzut în cadrul protocolului în vederea promovării României în plan 

international? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                    Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

România-singura țară din UE care nu alocă bani pentru vaccinarea anti-HPV 
 
Șapte organizaţii neguvernamentale au cerut începerea vaccinării, precizând că la fiecare două ore o româncă e 

diagnosticată cu cancer de col uterin 
Organizațiile non-guvernamentale Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), 

Centrul Filia, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), Asociația Pro-Imunizare, Sănătate pentru  Comunitate, 
Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România și Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România au 
transmis o scrisoare comună, adresată Guvernului României, Ministerului Sănătății și Ministerului Finanțelor Publice. 
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“Solicităm Guvernului României să poziționeze prioritar sănătatea fetițelor şi a viitoarelor mame și să aloce fonduri la 
rectificarea bugetară pentru finanțarea programului de vaccinare anti-HPV, singura modalitate eficientă de prevenție a 
cancerului de col uterin și a bolilor asociate infecției cu HPV. Din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, doar 
România nu oferă finanțare pentru vaccinarea anti-HPV în cadrul Programelor Naționale de Vaccinare”, se arată în scrisoarea 
semnată de cele şapte organizaţii. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este motivul pentru care nu s-au alocat fonduri pentru acest program? 
2. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru soluționarea acestei situații? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Alocarea de fonduri pentru vaccinarea anti-HPV 
 
Șapte organizaţii neguvernamentale au cerut începerea vaccinării, precizând că la fiecare două ore o româncă e 

diagnosticată cu cancer de col uterin. 
Organizațiile non-guvernamentale Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), 

Centrul Filia, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), Asociația Pro-Imunizare, Sănătate pentru  Comunitate, 
Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România și Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România au 
transmis o scrisoare comună, adresată Guvernului României, Ministerului Sănătății și Ministerului Finanțelor Publice. 

“Solicităm Guvernului României să poziționeze prioritar sănătatea fetițelor şi a viitoarelor mame și să aloce fonduri la 
rectificarea bugetară pentru finanțarea programului de vaccinare anti-HPV, singura modalitate eficientă de prevenție a 
cancerului de col uterin și a bolilor asociate infecției cu HPV. Din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, doar 
România nu oferă finanțare pentru vaccinarea anti-HPV în cadrul Programelor Naționale de Vaccinare”, se arată în scrisoarea 
semnată de cele şapte organizaţii. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este motivul pentru care nu s-au alocat fonduri pentru acest program? 
2. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru soluționarea acestei situații? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor  Interne 
 

Situația cetățenilor din state din afara UE ce lucrează în România 
 

În urma discuțiilor asupra eliminării obligativității de a remunera angajații din străinătate cu cel puțin salariul mediu 
brut pe economie și înlocuirea acestuia cu salariul minim pe economie între reprezentanții Ministerului de Finanțe și 
Ministerului Fondurilor Europene, România se poate confrunta cu o schimbare majoră pe piața muncii. 

În 2017 autoritățile calificate au emis peste 4.900 de premise de muncă pentru cetățeni originari din state din afara UE.  
În urma răspunsului transmis de Ministerul Finanțelor Publice, numărul 7729, la data de 08.06.2018, consideră necesar 

ca asupra problematicii acestei întrebări, să se pronunțe ministerul pe care îl conduceți, așadar, vă rog să precizaţi în răspunsul 
dumneavoastră: 

1. Au fost făcute statistici simulative ce informează asupra creșterii sau descreșterii numărului de angajați din state din  
afara UE? 

Solicit răspunsul în scris.                                         Deputat 
Pavel Popescu 

*** 
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Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Proiecte de tip Blockchain 
 
Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Situația Tehnologiei Blockchain în România, 

înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 3842A în data de 18.04.2018, vă rog să menționați: 
 Câte proiecte de tip Blockchain au fost finanțate de programul Start-Up Nation și în ce stadiu se află? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Investiții prin POC în domeniul securității cibernetice 
 
Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Situația României în urma ultimelor atacuri 

cibernetice”, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 3773A în data de 16.04.2018, vă rog să menționați: 
1. Care sunt la momentul actual investițiile prin POC pentru dezvoltarea infrastructurii existente în cadrul Strategiei 

Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020?  
2. În ce stadiu se află dezvoltarea de aplicații destinate asigurării securității cibernetice și a infrastructurilor cibernetice 

de interes național? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale  
 

Etape tehnice în implementarea Wi-Fi-ului în școli 
 
Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Introducerea Wi-Fi-ului în școli”, înregistrată la 

Camera Deputaților cu numărul 3629A în data de 03.04.2018, vă rog să menționați: 
1. În ce stadiu se află implementarea tehnică efectivă a proiectului WiFi Campus? Care  sunt pașii ce au fost parcurși 
pentru a finaliza proiectul? 
2. Care preconizați că va fi termenul de finalizare a proiectului?  
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Răzvan Vulcănescu, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate   
 

Implementarea proiectului OSHIG 
 
Având în vedere răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu titlul ”Priorități IT în domeniul sănătății”, înregistrată la 

Camera Deputaților cu numărul 3630A în data de 03.04.2018, vă rog să menționați: 
 Care sunt etapele ulterioare constituirii grupului de lucru la nivel CNAS, deja parcurse pentru  
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implementarea sistemului informatic OSHIG, ce va integra sistemul informatic propus de către Comisia Europeană cu 
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate utilizată în prezent la nivel central și teritorial de către utilizatorii 
CNAS/CAS? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

România în topul fondurilor europene dezangajate 
 
Având în vedere întrebarea cu titlul ” România, în topul fondurilor europene dezangajate din precedentul cadru 

financiar”, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul 4369A în data de 29.05.2018, vă rog să răspundeți asupra 
problemelor ridicate în întrebare, reluate mai jos: 

1. Câte aplicații au fost transmise oficial de România? 
2. Câte aplicații din cele transmise au fost eligibile? 
3. Care este programul selectat? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 
 

Situația cetățenilor din state din afara UE ce lucrează în România 
 
În urma discuțiilor asupra eliminării obligativității de a remunera angajații din străinătate cu cel puțin salariul mediu 

brut pe economie și înlocuirea acestuia cu salariul minim pe economie între reprezentanții Ministerului de Finanțe și 
Ministerului Fondurilor Europene, România se poate confrunta cu o schimbare majoră pe piața muncii. 

În 2017 autoritățile calificate au emis peste 4.900 de premise de muncă pentru cetățeni originari din state din afara UE. 
În urma răspunsului transmis de Ministerul Finanțelor Publice, numărul 7729, la data de 08.06.2018, consideră necesar ca 
asupra problematicii acestei întrebări, să se pronunțe Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, așadar, vă rog să 
precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. De ce nu se efectuează demersuri în angajarea cetățenilor români din județe unde șomajul este ridicat precum 
Vaslui, Mehedinți sau Teleorman? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Interconectarea sistemlor IT ale ANAF și CNAS 
 
Având în vedere informațiile apărute în presă conform cărora de anul acesta, liber profesioniștii, în special avocații, 

pentru a putea fi asigurați sau reasigurați în sistemul informatic al CNAS trebuie ca, după ce depun declarația unică la ANAF 
și este validată, să meargă cu ea în format print și la CNAS pentru a fi validată și acolo. Altfel, pot avea surpriza să se 
trezească neasigurați. Vă rog să precizați următoarele: 

1. Care este motivul pentru care atâția cetățeni sunt puși pe drumuri inutil, în condițiile în care aceste date ar trebui sa 
fie transmise zilnic între sistemele IT ale ANAF si CNAS? 
2. Care este procedura pe care o aveți în vedere pentru a realiza interconectarea celor două sisteme? 
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Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Poziția ONU în legătură cu aplicarea prevederilor Convenției asupra Traficului Rutier 
 

Poziția ONU, exprimată de purtătorul de cuvânt, conform căruia și în România ar fi trebuit să fie valabil 
amendamentul propus de Belgia și intrat în vigoare în 2016, care le permite şoferilor să aibă numere de înmatriculare formate 
doar din litere. Dacă în decurs de un an, România nu s-a opus acestui amendament (și nu a făcut-o), prevederea a intrat în 
vigoare în toate statele semnatare. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este poziția dumneavoastră, în legătură cu situația în care a fost pus cetățeanul român Răzvan Ștefănescu, 

căruia i-au fost confiscate plăcuțele de înmatriculare ale autovehicului personal, de către subalternii dumneavoastră? 
2. În condițiile în care se va dovedi că cetățeanul român Răzvan Ștefănescu a fost prejudiciat în drepturile sale de către 

angajații aflați în subordinea dumneavoastră, care sunt sancținile care trebuie aplicate acestora? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
 

Carta Vamală Europeană 
 

Având în vedere declarația dumneavoastră la evenimentul organizat cu ocazia celebrării celor 50 de ani de Uniune 
Vamală, în data de 12 iulie 2018, la Bruxelles, în urma semnării documentului Carta Vamală Europeană, conform căreia: 
"Securizarea punctelor vamale, dotarea cu echipamente de ultimă generație și modernizarea infrastructurii vamale este unul 
dintre principalele obiective ale Ministerului Finanțelor Publice pentru anul 2018.” 

Vă rog să precizați: 
1. Care este planul pe care îl aveți în vedere pentru modernizarea infrastructurii vamale? 
2. Care sunt echipamentele de ultimă generație care vor asigura securizarea punctelor vamale? 
Solicit răspunsul în scris.                                          Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Strategia națională de luptă împotriva hepatitelor virale cronice 
 
Ministerul Sănătății s-a angajat că va finaliza strategia națională de luptă împotriva hepatitelor virale cronice. Planul 

de acțiune al acestei strategii va fi lansat în luna august 2018 și va respecta recomandările OMS de eradicare a hepatitelor 
virale până în anul 2030. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt măsurile prevăzute în planul de acțiuni ale strategiei menționata mai sus? 
2. Care sunt recomandările OMS care vor fi implementate prin intermediul acestei strategii? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Legea transplantului 
 

Având în vedere declarația dumneavoastră din data de 16 iulie 2018 cu ocazia evenimentului organizat de Asociația 
Transplantaților din România, la Institutul Clinic Fundeni, conform careia ,,Din păcate, donarea de organe a scăzut dramatic în 
ultimii ani. Sper că reorganizarea Agenției  Naționale de Transplant și o Lege a transplantului  care să reglementeze această 
activitate în mod corect și foarte transparent să convingă populația despre beneficiile aduse de donarea de organe”, 

Vă rog să precizați în răspunsul dumneavostră: 
1. Cum va influența reorganizarea Agenției  Naționale de Transplant activitatea de donare de organe? 
2. Aveți în vedere elaborarea unui proiect de lege a transplantului? Care sunt principalele prevederi care vor fi 
menționate în actul normativ? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Priorități din domeniul Transporturi pe care România  
le va susține în perioada exercitării Președinției Consiliului UE, în prima parte a anului 2019 

 
În cadrul discuțiilor avute în data de 23 iulie 2018 la Bruxelles cu Violeta Bulc, comisarul european pentru 

Transporturi, despre prioritãțile din acest sector pe care România le va susține în perioada exercitării Președinției Consiliului 
UE, în prima parte a anului 2019, ați susținut următoarele: 

- în timpul președinției române vor fi abordate și finalizate o serie de dosare legislative de interes european, aflate în 
acest moment în diferite stadii de negociere, una dintre priorități fiind finalizarea dosarului privind “Mobilitatea”, aflat într-un 
stadiu avansat de negociere la nivelul Uniunii Europene, dar unde încă este necesar un compromis între statele membre. 

-necesitatea derulării unor consultări tehnice pentru găsirea unor soluții corecte și ușor de implementat în ceea ce 
privește Pachetul Mobilitate I.  

Conform declarației dumneavoastră, “Prioritatea va fi continuarea negocierii Pachetelor privind mobilitatea, în vederea 
atingerii unui compromis echilibrat. Pachetul „Mobilitate rutieră”, lansat de Comisia Europeană  din mai 2017,  este încă unul 
sensibil atât la nivel european cât și la nivel național, având în vedere că sunt abordate probleme ale sectorului transportului 
rutier precum: protecția lucrătorilor, lupta împotriva fragmentării pieței, existența companiilor fantomă („letter box 
companies”), detașarea lucrătorilor și simplificarea regulilor de operare a cabotajului. În a doua parte a mandatului, se va avea 
în vedere și posibilitatea avansării negocierilor în privința propunerilor privind drepturile pasagerilor care circulă pe calea 
ferată.” Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care sunt soluțiile pe care le aveți în vedere pentru implementarea Pachetului Mobilitate I? 
2. Care este poziția ministerului pe care îl conduceți cu privire la negocierile privind drepturile  

pasagerilor care circulă pe calea ferată?  
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de implementare a conceptului de Smart City Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 

  
În cadrul primei întâlniri a grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de implementare a conceptului de 

Smart City din data de 18 iulie 2018 ați declarat: ,,În urma discuțiilor purtate de la preluarea mandatului de ministru cu 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2018  
Săptămâna 3 – 7 septembrie 2018  

 

 

25 
 

reprezentanții administrației locale și centrale, dar și înainte de acest moment, am remarcat faptul că se dorește implementarea 
și utilizarea noilor tehnologii în activitățile de zi cu zi, astfel încât să crească gradul de bunăstare a cetățenilor, să se reducă 
birocrația, să fie stimulată economia și să se îmbunătățească vizibil calitatea vieții. Astfel, împreună cu reprezentanţii 
Asociaţiei Municipiilor din România, am găsit oportun elaborarea unei strategii dedicate în vederea identificării unor direcții 
de investiții conforme cu bunele practici europene, care să aibă un impact major asupra unui număr cât mai mare de cetățeni și 
care să se plieze pe nevoile comunităților.” 

Conform informațiilor aflate pe site-ul ministerului, grupul de lucru care va elabora Strategia Națională pentru 
implementarea conceptului de Smart City este format din ministere, instituții ale administrației publice din România, asociații 
ale administrației publice locale, asociații ale consiliilor județene, municipiilor, orașelor, comunelor, precum și instituții din 
cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. 

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să precizați: 
1. Care sunt ministerele, instituțiile, asociațiile administrației publice, instituții din cadrul Sistemului  

Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională care fac parte din grupul de lucru? 
2. Care este rolul fiecărui membru al grupului de lucru la elaborarea Strategiei Naţionale de  

implementare a conceptului de Smart City? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției 
 

Direcția României în contextul tăierii fondurilor UE 
pentru țările membre care încalcă statul de drept 

 
Comisia Europeană a inițiat oficial un mecanism prin care ar urma să aibă posibilitatea de a suspenda și tăia fondurile 

europene destinate unor state ce încalcă statul de drept pentru ciclul financiar 2021-2027.   
Comisia Europeană susține legătura între respectarea statului de drept și realizarea unei bune gestiuni financiare. 

Ținând cont de situația actuală a statului român în care opoziția politică, o parte a societății civile și presa reclamă abuzuri la 
nivelul statului de drept, România ar putea face obiectul unei astfel de sancțiuni. 

În urma indicațiilor oficiale din răspunsul numărul 7151 din data de 29.05.2018, oferite de reprezentanții Ministerului 
Finanțelor Publice, considerând necesar ca asupra aspectelor semnalate în întrebare să se pronunțe și ministerul pe care îl 
conduceți, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care sunt metodele prestabilite de a împiedica astfel de sancțiuni îndreptate către statul român? 
2. Care este impactul asupra statului român dacă pe viitor aceste sancțiuni vor fi puse în aplicare? 
3. Câte proiecte deja demarate ar putea rămâne fără o parte din finanțare dacă nu mai sunt acordați  

bani de la Uniunea Europeană? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

Direcția României în contextul tăierii fondurilor UE  
pentru țările membre care încalcă statul de drept 

 
Comisia Europeană a inițiat oficial un mecanism prin care ar urma să aibă posibilitatea de a suspenda și tăia fondurile 

europene destinate unor state ce încalcă statul de drept pentru ciclul financiar 2021-2027.   
Comisia Europeană susține legătura între respectarea statului de drept și realizarea unei bune gestiuni financiare. 

Ținând cont de situația actuală a statului român în care opoziția politică, o parte a societății civile și presa reclamă abuzuri la 
nivelul statului de drept, România ar putea face obiectul unei astfel de sancțiuni. 
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În urma indicațiilor oficiale din răspunsul numărul 7151 din data de 29.05.2018, oferite de reprezentanții Ministerului 
Finanțelor Publice, considerând necesar ca asupra aspectelor semnalate în întrebare să se pronunțe și ministerul pe care îl 
conduceți, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care sunt metodele prestabilite de a împiedica astfel de sancțiuni îndreptate către statul român? 
2. Care este impactul asupra statului român dacă pe viitor aceste sancțiuni vor fi puse în aplicare? 
3. Câte proiecte deja demarate ar putea rămâne fără o parte din finanțare dacă nu mai sunt acordați  

bani de la Uniunea Europeană? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Tăierea fondurilor UE pentru țările membre care încalcă statul de drept 
 
Comisia Europeană a inițiat oficial un mecanism prin care ar urma să aibă posibilitatea de a suspenda și tăia fondurile 

europene destinate unor state ce încalcă statul de drept pentru ciclul financiar 2021-2027.   
Comisia Europeană susține legătura între respectarea statului de drept și realizarea unei bune gestiuni financiare. 

Ținând cont de situația actuală a statului român în care opoziția politică, o parte a societății civile și presa reclamă abuzuri la 
nivelul statului de drept, România ar putea face obiectul unei astfel de sancțiuni. 

În urma indicațiilor oficiale din răspunsul numărul 7151 din data de 29.05.2018, oferite de reprezentanții Ministerului 
Finanțelor Publice, considerând necesar ca asupra aspectelor semnalate în întrebare să se pronunțe și ministerul pe care îl 
conduceți, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care sunt metodele prestabilite de a împiedica astfel de sancțiuni îndreptate către statul român? 
2. Care este impactul asupra statului român dacă pe viitor aceste sancțiuni vor fi puse în aplicare? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Proiectul „Drum de legătură autostrada Arad– Timișoara–DN 69” 
 
La întrebarea „Proiectul „Drum de legătură autostrada Arad– Timișoara–DN 69”,  înregistrată cu nr. 4233A, în data de 

16-05-2018, Ministerul Transporturilor a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 20792, în data de 25-06-2018. 
Conform răspunsului „documentația pentru procedura de licitație publică se află în curs de pregătire, iar termenul 

estimat de lansare este trimetrul III 2018”.  
„Obiectivul general al proiectului „Drum de legătura autostrada Arad– Timișoara–DN 69” constă în realizarea 

conexiunii autostrăzii A1 cu orașul Timișoara și alte drumuri naționale și județene conexe, în vederea descărcării traficului 
rutier de pe autostrada Arad-Timișoara”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul pregătirii documentației pentru procedura de licitație „Drum de legătură autostrada Arad– 
Timișoara–DN 69”? 
2. Când va fi lansată procedura de licitație pentru proiectul „Drum de legătură autostrada Arad–  

Timișoara–DN 69” ?  
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Starea dezastruoasă a drumului DN68 Margina-Ilia 
 
La întrebarea „Starea dezastruoasă a drumului DN68 Margina-Ilia”,  înregistrată cu nr. 4111A, în data de 09-05-2018, 

Ministerul Transporturilor a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 19684, în data de 25-06-2018. 
Conform răspunsului „până la promovarea unui proiect, în conformitate cu prevederile legii achizițiilor publice, prin 

includerea sectorului de drum într-un amplu program de reparații capitale/modernizare, pentru menținerea într-o stare de 
viabilitate corespunzătoare, se execută lucrări de reparații la partea carosabilă (..)” 

Drumul național 68A este singurul care face legătura dintre orașul Timișoara și orașul Deva și este plin de cratere, se 
află într-o stare dezastruoasă, pe aproape 40 de km din cei 80 de km abia dacă se poate circula. DN 68A face legătura între 
DN6 și DN7 și facilitează accesul la autorstrada A1 prin nodul rutier de pe raza localității Margina. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când va fi promovat un proiect pentru includerea sectorului de drum într-un amplu program de  

raparații capitale/modernizare? 
2. Când vor fi finalizate reparațiile începute în luna iunie? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Stația CFR Timișoara Nord 
 

La întrebarea „Stația CFR Timișoara Nord”,  înregistrată cu nr. 4415A, în data de  30-05-2018, Ministerul 
Transporturilor a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 22350, în data de  25-06-2018. 

Conform răspunsului, „după finalizarea studiului de fezabilitate, se vor face demersuri pentru achiziția serviciilor de 
proiectare și execuție a lucrărilor”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când va fi finalizat studiul de fezabilitate? 
2. Care sunt termenele stabilite de minister pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție a  

lucrărilor? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu  
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Construcţia pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva 
 
Conform informaţiilor Asociației Pro Infrastructură, lucrările de la Dealul Liliecilor şi zona adiacentă vor rămâne 

ultimele finalizate pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva. Constructorul va insista asupra finalizării lucrărilor pe restul 
lungimii, ca apoi să se poată concentra cu toate forţele pe zona dificilă. „Dacă totul va curge aşa cum îşi propune constructorul, 
acest lot ar putea fi deschis circulaţiei în prima parte a anului viitor”, spun reprezentanții Asociației. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul lotului 4 din autostrada Lugoj-Deva? 
2. Se va finaliza lotul 4 la începutul anului viitor? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Ștefan - Radu Oprea, ministrul Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Programul Start-Up Nation 2018 
 

Domnul ministru Ștefan Radu Oprea a declarat că ediția 2018 a programului Start-Up Nation ar trebui să se deschidă 
în toamnă, în condițiile în care ediția 2017 s-a deschis în iunie 2017. Însă Florin Jianu, inițiatorul schemei de finanțare pentru 
firme afirmă că Ministerul pentru Mediul de Afaceri va deschide din ce în ce mai greu programul de fonduri nerambursabile 
pentru mici afaceri, din cauza capacității administrative limitate, pe măsură ce se vor suprapune etape ale edițiilor mai vechi. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul Start Up Nation 2018? 
2. Va implica Ministerul Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat băncile și alți parteneri privați în  

implemetarea programului, pentru a se evita blocajele? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Ștefan – Radu Oprea, ministrul Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Programul Start-Up Nation 2017 
 

Din cele 8.444 de firme câștigătoare în programul Start-Up Nation 2017, mai puțin de un sfert și-au primit fondurile 
nerambusrabile de maximum 200.000 de lei fiecare, până la începutul lunii iulie, la un an de la înscrierea în linia de finanțare. 

Până la data de 6 iulie 2018, firmele aflate în implementarea planurilor de afaceri au depus pentru decont 3.819 dosare, 
la nivel național. Dintre acestea: 1497 se află în verificări, 220 în certificări, 2102 deconturi sunt plătite. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cum veți gestiona Programul Start-Up Nation 2018? 
2. Care este motivul pentru care un număr atât de mare de firme nu și-au primit fondurile  

nerambursabile? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

Absorbție slabă de bani europeni pe Programul Operațional Capital Uman și Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor 
 

La întrebarea „Absorbție slabă de bani europeni pe Programul Operațional Capital Uman și Inițiativa pentru Ocuparea 
Tinerilor”,  înregistrată cu nr. 4451A, în data de 05-06-2018, Ministerul Fondurilor Europene a trimis un răspuns în scris, 
înregistrat cu nr. 2351, în data de 23-07-2018. 

Conform răspunsului, „ obiectvul proritar al Autorității de Management este acela de a lansa apeluri de proiecte 
aferente axelor POCU, atât prin mecanism competitiv, cât și prin mecanism noncompetitiv, astfel încât, până la finalul lunii 
iulie 2018, să putem considera încheiată faza de lansare a Ghidurilor solicitantului – Condiții specifice, urmând ca apelurile 
conexe să fie configurate și lansate în funcție de necesitatea asigurării continuității specifice fiecărei priorități de investiții”.  

Până la finalul lunii iulie nu a fost încheiată faza de lansare a Ghidurilor solicitantului – Condiții specifice. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când va fi încheiată faza de lansare a Ghidurilor solicitantului – Condiții specifice?  
2. Care vor fi următoarele termene pentru apelurile conexe? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei 
 

5% mai puțini potențiali cumpărători de apartamente în marile orașe din România în 2018 
 

Cererea pentru proprietăți rezidențiale a avut o evoluție anuală descendentă. Statisticile relevă,  față de perioada 
similară din 2017, un declin de 5% la nivelul marilor centre regionale ale țării, în condițiile în care doar trei dintre acestea au 
consemnat, de fapt, scăderi, respectiv Constanța (-15%), București (-8%) și Brașov (-4%). Dacă anul trecut mulți români au 
accesat un credit Prima Casă, în al doilea pătrar din 2018 lucrurile au încetinit pe fondul creșterii susținute a indicelui ROBOR. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri întenționați să luați având în vedere această situație?  
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae Burnete, ministrul Cercetării şi Inovării 
 

România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește inovarea 
 
La întrebarea „România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește inovarea.”,  înregistrată cu nr. 

4796A, în data de 26-06-2018, Ministerul Cercetării şi Inovării a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 2360, în data de 
26-07-2018. 

Conform răspunsului, Ministerul Cercetării şi Inovării are în vedere dezvoltarea unor instrumente și implemtarea unor 
măsuri pe mai multe direcții. În același timp Ministerul Cercetării şi Inovării este în plin proces de revizuire a legislației CDI 
cu alinierea la principiile și practicile europene, respectiv actualizarea și crearea pârghiilor legislative prin care legea cadru a 
cercetării, dezvoltării și inovării să ofere sprijin important structurilor de cercetare și inovare din România. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt termenele stabilite pentru a duce la îndeplinire cele menționate în răspunsul Ministerului? 
2. În cât timp se angajează Ministerul Cercetării şi Inovării că va dezvolta instrumentele și va  

implementa măsurile menționate în răspuns? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 

 
37 de școli și grădinițe din județul Timiș care funcționează fără  

autorizație de securitate la incendiu 
 
Au fost controlate 75 de obiective și au fost descoperite 37 de școli și grădinițe din județul Timiș care funcționează 

fără autorizație de securitate la incendiu, printre acestea se regăsesc și unități de învățământ de elită din Timișoara. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

 A fost informat Ministerului Educației Naționale despre această situație de către Inspectoratul Județean  
Timiș?  

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Cazuri noi de rujeolă în România 
 

În ultima săptămână din luna iulie s-au consemnat 67 de noi cazuri de îmbolnăviri de rujeolă în România, conform 
Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Cele 67 de noi cazuri au fost confirmate în București 
și în 13 județe. Bilanțul epidemiei de rujeolă declarate în septembrie 2016 este de 14.825 de îmbolnăviri și 59 de decese. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este strategia pe termen lung pe care Ministerul Sănătății intenționează să o adopte pentru a stopa această 

epidemie de rujeolă? 
2. Ce măsuri pe termen scurt și mediu veți lua pentru a încerca să stopați epidemia de rujeolă? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Situația alarmantă din zona Sinești, județul Ialomița 
 

Stimată doamnă ministru, 
La interpelarea „Situația alarmantă din zona Sinești, județul Ialomița”,  înregistrată cu nr.  1637B, în data de 30-05-

2018, Ministerul Afacerilor Interne a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 14339, în data de 25-06-2018. 
Conform răspunsului, „conducerea Poliției Române a dispus declanșarea unui control inopinat la nivelul 

Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița. În urma acestuia s-a dispus cercetarea prealabilă a inspectorului șef al 
Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița și a altor polițiști ce dețin funcții de conducere, activitate ce se află în curs de 
derulare”. 

Având în vedere situația alarmantă din zona Sinești, județul Ialomița, vă rog să prezentați public: 
1. Care sunt concluziile cercetării inspectorului șef al Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița și a altor polițiști ce 

dețin funcții de conducere? 
2. Ce alte măsuri se vor lua pentru a nu se mai repeta situația cazului de la Sinești? 
Solicit răspuns în scris, 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare și în anul 2018 
 

Stimate domnule ministru 
La interpelarea „România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare și în anul 2018”,  înregistrată cu nr. 

1639B, în data de 30-05-2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu 
nr 3123, în data de 04-07-2018. 

Conform răspunsului, „Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a inițiat analiza în detaliu a actelor 
normative care reglementează domeniul e-guvernării și evenimentelor de viață identificate, analiza va oferi oferi o imagine de 
ansamblu (..) aceasta a început cu etapa de identificare a actelor normative și validare cu instituțiile care reglementează și 
administrează domeniile respective. Urmează analiza cadrului operațional, procedural și informațional care susține serviciile 
publice electronice, în ansamblu.(...)”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați public: 
1. Când se va face analiza cadrului operațional, procedural și informațional? 
2. Când exact va fi finalizată această analiză? 
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Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                    Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Cazul construcției unui spital municipal începută în anul 1994 și lăsată în paragină, în Timișoara 
 
Stimată doamnă ministru, 
La interpelarea „Cazul construcției unui spital municipal începută în anul 1994 și lăsată în paragină, în Timișoara”,  

înregistrată cu nr.  1638B, în data de 30-05-2018, Ministerul Sănătății a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr. 6213, 
în data de 25-06-2018. 

Conform răspunsului, „Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș va relua procedura de licitație în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare numai după parcurgerea fiecărei etape de elaborare și conținut-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice”. 

Având în vedere cele menționate, vă rog să prezentați public: 
1. Când va fi reluată procedura de licitație?  
2. Ce termene s-au stabilit pentru parcurgerea fiecărei etape de elaborare al documentațiilor? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Mihai - Viorel  Fifor, ministrul Apărării Naționale 
 

Spitalul Militar din Timișoara 
 
La întrebarea „Spitalul Militar din Timișoara”,  înregistrată cu nr. 4327A, în data de 23-05-2018, Ministerul Apărării 

Naționale a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 837, în data de 28-06-2018. 
Conform răspunsului, Ministerul Apărării Naționale „are în vedere, în perioada următoare, asigurarea unității 

spitalicești cu aparatură și instrumentar medical specific mai multor specialități” 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. A fost asigurat Spitalul Militar cu aparatura specificată în răspunsul cu nr 837, înregistrat în data de  

28-06-2018? 
2. Care sunt termenele stabilite de către minister pentru asigurarea spitalulului cu aparatura menționată  

în răspuns? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale 
 

Portalul eRomânia 
 

La întrebarea „Portalul eRomânia”,  înregistrată cu nr. 4418A, în data de 30-05-2018, Ministerul Comunicațiilor și 
Societății Informaționale a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 3154, în data de 28-06-2018. 

Conform răspunsului dat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, care „a întreprins toate 
eforturile și diligențele necesare, prin intermediul Comitetului Director pentru operaționalizarea proiectelor, constituit la 
nivelul MCSI, consultări intense cu toți factorii ce ar putea să vină în sprijinul identificării unor soluții care să asigure 
funcționalitatea echipamentelor componente în parametri optimi”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
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1. Care este stadiul identificării soluțiilor? 
2. Care este termenul de finalizare a actualizărilor pentru ca Portalul eRomânia să fie funcțional? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului George Ivașcu, ministrul Culturii și Indentității Naționale 
 

Proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 
 

În perioada 11-12 iunie, la Timișoara a fost prezentă comisia de monitorizare a proiectul Timișoara Capitală Culturală 
Europeană 2021. Această vizită este una standard, la fața locului, pe care juriul de la Bruxelles o face în timpul implementării 
programului Capitală Culturală Europeană. Recomandările comisiei către autoritățiile naționale și locale au foarte clare: 
„crearea unor linii de finanțare dedicate programului, proiectului de capitală culturală europeană, pentru a se rezolva problema 
cash flow-ului, dar și simplificarea procesului administrativ” a declarat Jiri Suchanek, președintele comisiei de monitorizare. 
Domnul ministru George Ivașcu a fost prezent la Timișoara în această perioadă și a avut întâlniri cu membrii comisiei de 
monitorizare. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Au fost indetificate sursele de finanțare a proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021? 
2. Veți lua în cosiderare recomandările comisiei de monitorizare, și anume crearea unor linii de  

finanțare dedicate proiectului? 
Solicit răspunsul în scris.                                          Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului George Ivașcu, ministrul Culturii și Indentității Naționale 
 

Situația Muzeului Național al Banatului din Timișoara 
 

La întrebarea „Situația Muzeului Național al Banatului din Timișoara”,  înregistrată cu nr. 4083A, în data de 
08.05.2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 3339, în data de 
25.06.2018. Conform adresei, Ministerul Culturii și Identității Naționale se angajează că va continua eforturile, alături de 
reprezentanții Consiliului Județean Timiș, să identifice „surse de finanțare naționale, fonduri nerambursabile externe, etc. prin 
care să se asigure finalizarea reabilitării muzeului, obiectiv emblematic pentru Timișoara”. Castelul Huniade, cea mai veche 
clădire din Timișoara şi printre cele mai importante obiective de patrimoniu, sediul Muzeului Național al Banatului, a intrat în 
anul Centenarului tot ca șantier neterminat, iar lucrările de reabilitare durează de mai bine de un deceniu.  

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Având în vedere că Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană în anul 2021, aveți stabilite  

termene de identificare a surselor de finanțare? 
2. Ați reușit să identificați surse nerambursabile externe pentru reabilitarea Castelului Huniade? 
3. Ce alt spijin aveți de gând să oferiți Consiliului Județean Timiș pentru finalizarea reabilitării  

Castelului Huniade, în contextul în care mai sunt doi ani jumate până când Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului George Ivașcu, ministrul Culturii și Indentității Naționale 
 

Muzeului Revoluției din Timișoara 
 

La întrebarea „Muzeului Revoluției din Timișoara”,  înregistrată cu nr. 4324A, în data de  23-05-2018, Ministerul 
Culturii și Identității Naționale a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 3833, în data de 04-07-2018. Conform răspunsului, 
„în condițiile asumării de către CJ Timiș a întregului proiect, menționăm că MCIN nu poate finanța decât obiective aflate în 
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propria administrare, iar instituțional să se găsească în subordinea sa, posibila suplimentare a bugetului nostru rămănând, în 
acest caz, fără obiect”.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
 Dacă Consiliul Județean Timiș nu-și va respecta angajamentele, va putea MCIN să intervină în ceea ce  

privește Muzeul Revoluției din Timișoara? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Stadiul Sălii Polivalente din Timișoara, Timiș 
 

La întrebarea „Stadiul Sălii Polivalente din Timișoara, Timiș”,  înregistrată cu nr. 4232A, în data de 16-05-2018, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr. 64261, în data de 15-
06-2018. Conform răspunsului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice afirmă că în urma analizei 
documentației depuse de Consiliul Județean Timiș și UAT Timișoara, cea a CJ Timiș întrunește condițiile legale de realizare a 
investiției în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. Însă o comisie CNI a fost la Timișoara în 
data de 20 iunie pentru a evalua terenurile propuse de către autoritățile locale și cele județene și a discuta cu reprezentații CJ 
Timiș și a Primăriei Municipiului Timișoara. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este stadiul analizei în ceea ce privește construcția sălii polivalente? 
2. Când veți lua o decizie în ceea ce privește locația viitoarei săli polivalente? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Scăderea populației școlare în anul școlar 2017-2018 față de anul precedent 
 
 Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică populația școlară a scăzut în anul școlar 2017-2018 cu 

18.700 elevi și studenți. Iar în anul precedent, scăderea a fost de 45.300, însemnând un minus de 64.000 de elevi în numai doi 
ani. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri veți lua în ceea ce privește scăderea populației școlare? 
2. Ce măsuri veți lua pentru a combate abandonul școlar? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene 
 

Rată de absorbție a fondurilor de coeziune sub media europeană 
 
În cadrul exercițiul financiar 2014-2020, România a atras fonduri de coeziune în valuare de 5,8 miliarde de euro, 

atingând o rată de absorbție a fondurilor europene de 19%, sub media europeană de 20%. 
Conform declarațiilor doamnei ministru Rovana Plumb „Cifrele statistice arată faptul că România, acum când 

prezentăm bilanţul, se încadrează în media europeneană, aceasta fiind de 20%, iar rata de absorbţie, pe politica de coeziune, cu 
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toate fondurile europene care sunt incluse în cadrul politicii de coeziune, ating un nivel de peste 19%, vrem să depăsim în cel 
mai scurt timp media europeană”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri veți lua pentru a atinge media europeană în ceea ce privește fondurile de coeziune? 
2. Care este termenul stabilit de a depăși media europeană? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Nivelul șomajului în România 
 

În momentul acesta nivelul șomajului în România este în felul următor: în județul Vaslui rata șomajului este de 10,2%, 
în județul Teleorman de 10%, iar în județul Mehedinți de 9,4%. Pe locurile patru și cinci din punct de vedere al șomajului, se 
află Dolj, cu 8,8%, și Galați, cu 7,9%. Iar cel mai scăzut șomaj din România este în Ilfov cu 0,6%, Timiș cu 1%, București și 
Arad, cu câte 1,5%, și Cluj cu 2,1%. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri veți lua pentru combaterea șomajului în județele menționate? 
2. Ce programe speciale intenționați să implementați pentru a reduce discrepanța dintre județele  

menționate în ceea ce privește șomajul? 
3. Ce programe/proiecte are Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru combaterea șomajului până în  

anul 2020? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Saloanele Secției de Mari Arși de la Timișoara 
 

La Timișoara sunt trei saloane dedicate marilor arși care au fost realizate din iarna anului 2016, cu finanțare de la 
Consiliul Județean Timiș, însă saloanele stau goale. Motivul pentru care sunt goale este că, până în acest moment, Ministeul 
Sănătății nu a dispus de aparatură. Conform declarațiilor managerului Spitalului Județean Timișoara „La Centrul de Mari Arși 
se organizează licitație de către Ministerul Sănătății cu finanțare de la Banca Mondială. O parte din aparatura pe Terapie 
Intensivă a fost deja finalizată procedura și urmează să fie livrată către spital. S-a format o comisie din specialiști de chirurgie 
plastică și terapie intensivă care vor prelua aparatele primite prin această licitație, și pe măsură ce ele vor veni le vom prelua, 
astfel încât noi sperăm ca în toamna acestui an primele trei compartimente să devină funcționale”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. În ce stadiu se află licitația pentru toate aparatele? 
2. Care este motivul pentru care a fost necesar atâta timp până ca acele saloane să primească aparatură? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Saloanele Secției de Mari Arși de la Timișoara 
 

La Timișoara sunt trei saloane dedicate marilor arși care au fost realizate din iarna anului 2016, cu finanțare de la 
Consiliul Județean Timiș, însă saloanele stau goale. Motivul pentru care sunt goale este că, până în acest moment, Ministeul 
Sănătății nu a dispus de aparatură. Conform declarațiilor managerului Spitalului Județean Timișoara „La Centrul de Mari Arși 
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se organizează licitație de către Ministerul Sănătății cu finanțare de la Banca Mondială. O parte din aparatura pe Terapie 
Intensivă a fost deja finalizată procedura și urmează să fie livrată către spital. S-a format o comisie din specialiști de chirurgie 
plastică și terapie intensivă care vor prelua aparatele primite prin această licitație, și pe măsură ce ele vor veni le vom prelua, 
astfel încât noi sperăm ca în toamna acestui an primele trei compartimente să devină funcționale”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. În ce stadiu se află licitația pentru toate aparatele? 
2. Care este motivul pentru care a fost necesar atâta timp până ca acele saloane să primească aparatură? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Centrele de permanență din judeșul Timiș 
 

Ministerul Sănătății a început evaluarea centrelor de permanență din județul Timiș, iar rezultatele controlului arată mai 
multe neregularități. „Corpul de control a evaluat 48 de centre de permanenţă din judeţul Timiş, care are cele mai multe centre. 
Urmează evaluarea centrelor din Bihor, apoi Satu Mare. În judeţul Timiş există 17 centre de permanenţă în oraşul Timişoara, 
grupate după criterii doar de Direcţia de Sănătate Publică Timiş ştiute. Există un medic care lucrează în acelaşi timp în şapte 
centre şi bineînţeles că voi fi nevoită să iau măsuri”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății. Suma lunară care ajunge în 
județul Timiș pentru aceste centre este de 450.000 de euro. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri veți lua în urma acestui control în județul Timiș? 
2. Ce măsuri veți lua în ceea ce privește centrele de permaneță la nivel de țară? 
3. Ce soluții veți încerca să găsiți pentru a nu mai exista astfel de neregularități la nivel de țară? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Spital Regional Timișoara 
 

Conform declarațiilor făcute de doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, 28 iunie, „(..) adoptăm cel de-al doilea pachet 
de investiţii strategice care vor fi realizate în parteneriat public privat. În şedinţa din 24 mai, anul acesta, am aprobat primele 
cinci proiecte. Astăzi aprobăm încă opt proiecte strategice de investiţii, care urmează să fie pregătite şi atribuite în parteneriat 
public privat. Dintre acestea, trei sunt în domeniul sănătăţii, ceea ce arată interesul Guvernului României pentru îmbunătăţirea 
serviciilor medicale. (..) Al doilea proiect, spitalul regional Timişoara. Acest spital va deservi partea de vest a ţării noastre” 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt termenele de realizare a unui spital regional în Timișoara? 
2. S-au facut studii de fezabilitate? 
3. În cât timp se preconizează realizarea unui astfel de proiect? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                    Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva 
 

La întrebarea „Lotul 3 al autorstrăzii Lugoj-Deva”,  înregistrată cu nr. 4082A, în data de 08-05-2018, Ministerul 
Transporturilor a trimis un răspuns în scris, înregistrat cu nr 19683, în data de 25-06-2018.  

Conform răspunsului, „măsura de reziliere a oricărui contract aflat în execuție este ultima alternativă, în cazul în care 
se constată că Antreprenorul nu dorește sau nu poate să ducă la bun sfârșit obligațiile contractuale asumate de către părți. Acest 
lucru este valabil și pentru contractul Lugoj-Deva, Lot 3, în cazul în care Antreprenorul nu va da dovadă de că dorește și poate 
să realizeze lucrările, îndeplinidu-și toate obligațiile contractuale asumate, Beneficiarul va fi nevoit să recurgă la această 
variantă nedorită”. Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 

1. Care este stadiul lucrărilor la Lugoj-Deva, Lot3? 
2. Mai există posibilitatea sau mai există discuții cu privire la o eventuală reziliere? 
3. Până în acest moment, își îndeplinește Antreprenorul obligațiile contractuale? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Registrul matricol unic al universităților din România 
 

Ordonanța nr. 9 din 23 august 2018 prevede modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, în 
felul următor: "Art. 201: 

(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităţilor din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o 
bază de date electronică în care sunt înregistraţi toţi studenţii din România din universităţile de stat sau particulare acreditate 
ori autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi studenţii-doctoranzi din Academia Română. Registrele matricole ale 
universităţilor şi al Academiei Române devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor." 

La articolul 201, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
"(11) Avizarea/Eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de către instituţiile de învăţământ 

superior acreditate şi de către Academia Română se realizează în baza informaţiilor înscrise de acestea în RMUR, pentru 
promoţia respectivă. Lipsa acestor informaţii reprezintă o nerespectare a obligaţiilor prevăzute la art. 124 şi conduce la 
neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii solicitate." 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt universitățile de stat și particulare care nu și-au înregistrat studenții în RMUR sau i-au  

înregistrat parțial (precizați procentul)? 
2. Care este termenul până la care universitățile de stat și particulare trebuie să-și înregistreze  

studenții? 
3. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru soluționarea situațiilor în care  

neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii, ca urmare a lipsei informațiilor în RMUR, va avea consecințe neplăcute 
asupra studenților care nu vor putea beneficia de actele de studii la care au dreptul? 

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene 
 

România în faza de pregătire pentru exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene 
 

În urma ultimelor afirmații, subliniați importanța cooperării interinstituționale și a participării tuturor actorilor 
relevanți la procesele interne de fundamentare a pozițiilor oficiale ale României în domeniul afacerilor europene, declarând 
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următoarele: „Succesul Președinției României la Consiliul UE poate fi asigurat doar prin colaborarea instituțiilor naționale, 
prin implicarea tuturor actorilor relevanți în acest mandat extrem de important pentru țara noastră în parcursul european. Pot să 
vă spun că România este pregătită să exercite Președinția Consiliului Uniunii Europene și suntem în grafic cu întreg calendarul 
de pregătire care presupune, pe lângă organizarea summit-ului european din 9 mai 2019 de la Sibiu, o serie de alte evenimente 
organizate în întreaga țară. Guvernul României acordă o atenție deosebită pregătirii preluării acestui mandat care va presupune 
gestionarea unor problematici provocatoare precum BREXIT sau Cadrul Financiar Multianual. Până la deținerea Președinției 
Consiliului UE, un prim exercițiu va fi reprezentat însă de preluarea la 1 noiembrie 2018 a Președinției Strategiei UE pentru 
regiunea Dunării, când vom putea demonstra că suntem capabili să gestionăm probleme europene importante.” 

În acest context, vă rog să precizați: 
1. Care sunt acțiunile principale, pe care le aveți în vedere pentru implementarea Strategiei UE pentru  

regiunea Dunării? 
2. Care este linia strategică în ceea ce privește gestionarea ,,Cadrului Financiar Multianual’’ pe care o  

va propune Romania? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului 
 

Tabere ”împotriva corupției” 
 

Conform informațiilor apărute în presă, ați  precizat, în cadrul bilanţului prezentat după şase luni de mandat, că MTS a 
organizat în acest an 57 de tabere pentru tineri, dintre care trei au fost “împotriva corupţiei”, citez: “Acest program este în 
parteneriat cu DGA (Direcţia Generală Anticorupţie), noi suportăm partea de cazare şi masă, iar cei de la Direcţia Generală 
Anticorupţie vin cu cursuri de formare şi activităţile care se desfăşoară acolo.” 

În acest context, vă rog să precizați: 
1. Care au fost tematicile cursurilor de formare și care sunt domeniile în care au fost ,,formati”  

cursanții? 
2. Care au fost activitățile cu specific de combatere a corupției la care faceți referire în citatul de mai  

sus? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 
 

Legislație adaptată comerțului on-line 
 

Conform informațiilor furnizate de site-ul ministerului pe care il conduceți, ați organizat un grup de lucru pentru 
actualizarea legislației referitoare la activitățile de comerț pe teritoriul României, care și-a început activitatea în data de 
31.07.2018, citez: 

,,La discuții au participat reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, specialiști din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Economiei, Consiliului Concurenței și ai Agenției Naționale a 
Administrației Fiscale de afaceri, reprezentanți ai asociațiilor patronale reprezentative (PROAGRO, ROMALIMENTA, 
AmCham, RUCODEM, ACDBR, Berarii României, CCIFER) și ai mediului de afaceri (Carrefour Romania, Cora, eMAG, 
Decathlon România, DLA Piper). 

Prin aceste reuniuni, Ministerul asigură derularea dialogului cu mediul de afaceri. Participanții au pornit de la premisa 
că dezvoltarea comerțului, în special al celui online, a căpătat o foarte mare amploare și este că necesar ca legislația actuală să 
fie corelată cu dinamizarea și globalizarea acestuia, astfel încât să fie eliminate anomaliile, birocrația excesivă și ambiguitățile 
legislative, care îngreunează activitatea comercianților, păstrând un grad ridicat de protecție și informare pentru consumatorul 
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final. Discuțiile au vizat existența mai multor prevederi ale unor acte normative naționale care cuprind o dublă definire a unor 
termeni, sau definire incompletă, reglementări contradictorii sau care nu mai corespund activității actuale de comerț. În prezent, 
nu există norme clare adaptate realităților existente pe piața românească și dispozițiilor comunitare, ca, de exemplu, prevederi 
adaptate comerțului on-line, prevederi referitoare la vânzările de tip outlet, promoționale, de soldare sau lichidare de produse, 
la stocarea permanentă a informației şi în cazul platformelor de tip marketplace. ‘’ 

În acest context, vă rog să precizați: 
1. Care sunt actele normative pe care doriți să le modificați/completați? 
2. Care sunt prevederile legislative pe care le considerați necesare pentru comerțului on-line? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice    
 

Limitarea intervențiilor Guvernului asupra Codurilor Fiscale și de Procedură 
 
La întrebarea „Limitarea intervențiilor Guvernului asupra Codurilor Fiscale și de Procedură” înregistrată cu numărul 

4686A, în data de 19-06-2018, cu termen 11-07-2018, Ministerul Finanțelor Publice nu a transmis niciun răspuns. Din acest 
motiv, revin asupra problemei. 

Conform declarațiilor dl. Ministru Eugen Teodorovici, „doresc să venim cu o nouă iniţiativă legislativă care să elimine 
eventualele abuzuri ale oricărei guvernări. Cum? Printr-o prevedere clară în baza căreia modificările asupra celor două Coduri 
să poată fi delimitate din punct de vedere al competenţelor, doar Parlamentul să aibă dreptul de a adăuga, iar Guvernul să se 
limiteze la măsurile de simplificare şi eficientizare”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care sunt termenele stabilite pentru noul pachet legislativ? 
2. Ce prevederi clare doriți să introduceți în noul pachet legislativ ca să fie „nou, modern, uşor de  

înţeles şi de aplicat”?  
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Nicolae Burnete, ministrul Cercetării și Inovării    
 

SNCDI 2014-2020 
 

La întrebarea „SNCDI 2014-2020” înregistrată cu numărul 4797A, din data 26-06-2018, cu termen 18.07.2018, 
Ministerul Cercetării și Inovării nu a transmis niciun răspuns. Din acest motiv, revin asupra problemei. 

Având în vedere prioritățile care au fost stabilite, prin Strategia de cercetare (SNCDI 2014-2020) vă rog să precizați: 
1. Care sunt motivele pentru care în anul 2018 s-a alocat pentru cercetare doar 0,18% din PIB, deși  

SNCDI 2014-2020 prevedea alocarea a 0,7%? 
2. Care sunt rezultatele evaluării intermediare a aplicării  SNCDI 2014-2020? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Strategia investițională-activitatea principală a Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții 
 

La întrebarea „Strategia investițională-activitatea principală a Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții” 
înregistrată cu numărul 4900A, din data 09-07-2018, cu termen 30.07.2018, Ministerul Finanțelor Publice nu a transmis niciun 
răspuns. Din acest motiv, revin asupra problemei. 

Având în vedere prevederile proiectului care înfiinţează Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI), adoptat în 
Parlament, precum și faptul că activitatea principală a FSDI este efectuarea de investiţii financiare în nume şi pe cont propriu, 
pentru care îşi asumă riscul tranzacţiilor, 

Vă rog să precizați următoarele: 
1. Care este strategia investiţională a FSDI ce urmează a fi aprobată de către Guvern? 
2. Dacă așa cum este menționat în proiect, strategia investițională este corelată cu un set de indicatori  

de performanţă, pe termen mediu şi lung care vizează, fară a se limita, următoarele: a) dezvoltarea infrastructurii în România; 
b) crearea de locuri de muncă; c) stimularea inovaţiei şi a noilor tehnologii; d) creşterea capitalului uman pe termen lung; e) 
creşterea competitivităţii economiei româneşti, precizați pentru fiecare obiectiv menționat mai sus: indicatorii de context, 
indicatorii de input, indicatorii de proces, indicatorii de output, care vor da măsura performanței strategiei investiționale? 

3. Cum va fi gestionată problema inființării Fondului Suveran  pe un deficit bugetar? 
4. Cum puteți justifica faptul că ultimele 33 de companii profitabile ale statului vor obține o pierdere  

semnificativă? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

România a înregistrat o creștere accentuată a insolvenței comerciale 
 

La întrebarea „România a înregistrat o creștere accentuată a insolvenței comerciale” înregistrată cu numărul 4901A, 
din data 09-07-2018, cu termen 30.07.2018, Ministerul Finanțelor Publice nu a transmis niciun răspuns. Din acest motiv, revin 
asupra problemei. 

În primele patru luni ale acestui an, după cum arată ultimele date publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului România s-a înregistrat o creştere accentuată a insolvenţei comerciale. Potrivit statisticilor, numărul societăţilor 
comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) în caz de insolvabilitate sau suspendare s-a majorat faţă de anul precedent 
cu 17,38%,  respectiv cu 35,58%, în ianuarie-aprilie 2018. Conform datelor ONRC, 2965 companii şi PFA şi-au declarat 
insolvabilitatea în primele patru luni ale anului 2018, în timp ce alte 6.958 persoane şi-au suspendat activitatea. Capitala 
Bucureşti a înregistrat cel mai mare procent, companiile şi PFA-urile reprezentând aproape 20% şi 13% din totalul ţării. 
Sectoarele cele mai afectate de fenomenul de insolvenţă sunt comerţul en gros şi cu amănuntul, precum şi atelierele de 
reparaţii auto. 

Anul trecut, 9102 de companii şi PFA şi-au anunţat insolvabilitatea, în creştere cu 8,73% din 2016, în timp ce alte 
16.380 şi-au suspendat activitatea, o creştere de 2,9% faţă de anul precedent. Insolvenţele din România rămân de două ori mai 
mari decât media din Europa Centrală şi de Est. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să precizați: 
1. Ce măsuri veți lua în vederea diminuării fenomenului de insolvență? 
2. Care sunt studiile pe care le-ați realizat în vederea monitorizării fenomenului de insolvență în ultimii 5 ani? 
3. Care sunt politicile publice pe care le aveți în vedere pentru a identifica si sprijini operatorii economici care 

desfășoară activități în sectoarele vulnerabile sau afectate de fenomenul insolvenței? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2018  
Săptămâna 3 – 7 septembrie 2018  

 

 

40 
 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul  Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Criza pestei porcine africane 
 

Având în vedere amploarea fără precedent a situației privind criza pestei porcine africane în România, care este cea 
mai afectată țară din Uniunea Europeana și în urma declarațiilor din conferința de presă: “Printre factorii de risc cei mai 
importanţi au fost menţionaţi importurile ilegale de porci vii şi produsele din carne de porc şi biosecuritatea scăzută în 
exploataţiile de creştere a porcilor. A fost subliniat faptul că, în cazul bolilor care prezintă un pericol de răspândire prin 
intermediul animalelor sălbatice, biosecuritatea reprezintă un instrument esenţial” 

Vă rog să precizați: 
1. Măsurile pe care le-a luat ministerul pe care il conduceți privind gestionarea populației de mistreți? 
2. Acțiunile întreprinse, pentru asigurarea biosecurității în cadrul exploatațiilor non-profesionale? 
3. Câte controale clinice au făcut medicii veterinari în 2016, 2017 și 2018 la porcii din gospodării? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Educația timpurie antepreșcolară 
 

În ședința de guvern din 23 august 2018 a fost aprobată Ordonanța privind modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul educației. Actul normativ modifică și completeză mai multe articole din Legea educației naționale 
nr.1/2011, în acest context vă rog să precizați: 

1. Care sunt activitățile educative care vor fi incluse în curriculumul specific pentru copiii înscriși în  
unitățile de educație timpurie antepreșcolară?  

2. Care sunt standardele de calitate pe care le aveți în vedere în ceea ce privește organizarea unităților  
de educație timpurie antepreșcolară?  

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
 

Strategia 2018-2020 
 

La întrebarea „Strategia 2018-2020” înregistrată cu numărul 4898A, din data 09-07-2018, cu termen 30.07.2018, 
Ministerul Turismului nu a transmis niciun răspuns. Din acest motiv, revin asupra problemei. 

1. Având în vedere că Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană în anul 2021, fiind deja un punct  
de atracție turistică, considerați să investiți în dezvoltarea turismului și la nicel județean? 

2. Ce investiții majore pentru dezvoltarea turismului intenționați să faceți în județul Timiș în viitorul  
apropiat?  

Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Diminuarea numărului de posturi de la nivelul inspectoratelor  
școlare în anul școlar 2018-2019 

 

În urma declarațiilor oferite de președintele Federației Sindicatelor din Educație: "Ministerul Educaţiei Naţionale 
pregăteşte un ordin prin care vor fi tăiate peste 1.000 de posturi din învăţământul preuniversitar. Acest lucru va duce la o 
acutizare a crizei lipsei de personal calificat, existente la nivelul unităţilor de învăţâmânt. Riscăm, de exemplu, ca şcolile să 
rămână fără personal de pază şi întreţinere, în condiţiile în care sunt multe unităţi de învăţâmânt unde paza este asigurată din 
banii daţi de părinţi. Mai grav este că tăierile de posturi vor afecta şi procesul didactic, deoarece sunt vizate inclusiv posturi 
didactice. În plus, riscăm ca orele care se atribuiau până acum la plata cu ora la personalul didactic calificat să fie predate de 
necalificaţi sau să ne confruntăm cu imposibilitatea plăţii sumelor cuvenite cadrelor didactice pentru activitatea prestată în 
regim de plata cu ora. Când toată lumea cere la unison creşterea calităţii actului educaţional, MEN vine şi ia măsuri care 
conduc la scăderea acesteia" 

Vă rog sa precizați: 
1. Care sunt soluțiile pentru a preveni predarea orelor de personal necalificat? 
2. În ce fel se justifică tăierea posturilor din învățământul preuniversitar în condițiile în care deja există  

o criză de personal calificat? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Finanțarea spitalelor CFR 
 

Vă supun atenției dumneavoastră declarația președintelui Cosiliului Județean Timiș, Călin Dobra, cu privire la 
preluarea spitalului CFR de către autoritățile locale: "Pentru aceste spitale CFR, pentru care Consiliul Judeţean Timiş şi 
Primăria Municipiului Timişoara şi-au manifestat intenţia de a le prelua, s-a schimbat strategia Ministerelor Sănătăţii şi 
Transporturilor, astfel că toate spitalele CFR vor avea o nouă strategie privind finanţarea de către Guvernul României, în 
cadrul unor parteneriate publice-private. Aşadar, cea ce înseamnă transferul spre autorităţile locale, nu mai este de actualitate. 
Noi ne-am manifestat interesul, dar la nivel naţional, acestea sunt prinse într-un pachet strategic de realizare a lor în baza 
parteneriatului public-privat", a afirmat în ședința din data de 30.08.2018. 

În acest context, vă rog să precizați:  
1. Care este strategia ministerului pe care îl conduceți privind finanțarea spitalelor CFR în baza  

parteneriatului public-privat? 
2. Care sunt argumentele pentru care considerați că soluția parteneriatului public-privat este mai  

eficientă în comparație cu cea de a le transfera autorităților locale? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Fonduri alocate pentru finanțarea spitalelor CFR 
 

Vă supun atenției dumneavoastră declarația președintelui Cosiliului Județean Timiș, Călin Dobra, cu privire la 
preluarea spitalului CFR de către autoritățile locale: "Pentru aceste spitale CFR, pentru care Consiliul Judeţean Timiş şi 
Primăria Municipiului Timişoara şi-au manifestat intenţia de a le prelua, s-a schimbat strategia Ministerelor Sănătăţii şi 
Transporturilor, astfel că toate spitalele CFR vor avea o nouă strategie privind finanţarea de către Guvernul României, în 
cadrul unor parteneriate publice-private. Aşadar, cea ce înseamnă transferul spre autorităţile locale, nu mai este de actualitate. 
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Noi ne-am manifestat interesul, dar la nivel naţional, acestea sunt prinse într-un pachet strategic de realizare a lor în baza 
parteneriatului public-privat", a afirmat în ședința din data de 30.08.2018. 

În acest context, vă rog să precizați:  
1. Care este strategia ministerului pe care îl conduceți privind finanțarea spitalelor CFR în baza  

parteneriatului public-privat? 
2. Care sunt argumentele pentru care considerați că soluția parteneriatului public-privat este mai  

eficientă în comparație cu cea de a le transfera autorităților locale? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Pacienții cu HIV din România riscă să rămână fără tratament 
 

Stimată doamnă ministru, 
Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) avertizează că pacienții infectați cu 

HIV din România riscă să rămână fără tratament. „UNOPA solicită Guvernului României măsuri urgente de suplimentare a 
fondurilor pentru tratamentul pacienților cu HIV din România. Dacă săptămâna aceasta nu pleacă file de buget către județe, 
jumătate din județele țării vor rămâne fără tratament. Peste 5.000 de pacienți vor fi afectați în prima parte a lunii septembrie, 
iar dacă suplimentarea bugetelor va avea loc după 10 septembrie, aproape toți cei peste 12.000 de pacienți aflați în tratament 
vor fi afectați. Întreruperea tratamentului pentru pacientul cu HIV conduce la eșec terapeutic cu schema actuală de tratament, 
ceea ce pune grav în pericol viața pacienților. Totodată crește riscul apariției unor noi cazuri de infecție dacă pacienții actuali 
nu sunt tratați corect (...)” Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să prezentați public: 

1. Ce măsuri imediate veți lua pentru a nu se ajunge în situația în care jumate din județele țării să  
rămână fără tratament? 

2. Cum s-a ajuns în situația în care pacienții infectați cu HIV din România să riște să rămână fără  
tratament? 

Solicit răspuns în scris și oral. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Autostrada Timișoara-Belgrade 
 

La întrebarea „Autostrada Timișoara-Belgrade” înregistrată cu numărul 4645A, din data 18-06-2018, cu termen 
11.07.2018, Ministerul Transporturilor nu a transmis niciun răspuns. Din acest motiv, revin asupra problemei. 

Autostrada care urmează să lege Timişoara de Belgrad a fost ani de zile luată în discuție de conducerile celor două ţări, 
fiind dorită de foarte mulți cetățeni din România și din Serbia. În urma vizitei președintelui Serbiei, Alexandar Vucic, în luna 
martie la București, acesta a declarat: „Este necesară realizarea unei conexiuni rutiere care să lege Beograd de Timişoara”. 

Din păcate, acest proiect a rămas la nivel de discuții și nu s-a făcut nimic concret pentru demararea lui. 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Având în vedere importanța unei astfel de autostrăzi, considerați reluarea discuțiilor în vederea  

demarării proiectului de realizare a autostrăzii Timișoara-Belgrad? 
2. În cazul în care s-au reluat concret discuțiile în privința autostrăzii Timișoara-Belgrad, în ce stadiu  

se află acest proiect? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva 
 

La întrebarea „Lotul 3 din autorstrada Lugoj – Deva” înregistrată cu numărul 4446A, din data 05-06-2018, cu termen 
27.06.2018, Ministerul Transporturilor nu a transmis niciun răspuns. Din acest motiv, revin asupra problemei. 

Procentul de realizare a lucrărilor pe acest tronson merge spre 90% din totalul său, însă ideea rezilierii contractului cu 
firma contractată încă persistă. Conform declarației dl. Ministru Șova: „Antreprenorul afirmă că face eforturi să reducă din 
decalajele pe care le-am constatat în ultimul timp, însă nici în aceste zile mobilizarea nu este nici măcar comparabilă cu cea de 
pe lotul 4. Acest lucru mă îngrijorează. Auspiciile rezilierii contractului plutesc asupra lui. Practic, dintr-o reziliere nimeni nu 
iese câştigător, dar nu vreau să facem rabat de la siguranţă şi nici nu putem sta impasabili la slaba mobilizare de care dă 
dovadă antreprenorul”. 

Având în vedere procesul de licitație în România, cu numeroase amânări și contestații, rezilierea contractului ar 
însemna ca întreg proiectul să fie „dat înapoi” cu ani de zile. De asemenea, Asociația Pro Infrastructura considă că: „O astfel 
de reziliere în acest stadiu ar fi dezastruoasă, din punct de vedere al deschiderii circulației, care ar fi amânată cu câțiva ani”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Având în vedere faptul că procentul de realizare a tronsonului este 90%, de ce se dorește insistent  

rezilierea contractului? 
2. Care sunt motivele clare pentru o eventuală reziliere, având în vedere faptul că aceasta ar da înapoi  

proiectul cu ani de zile? 
3. Dacă se va rezilia contractul cu actualul constructor, veți grăbi procesul de realizare a tronsonului  

pentru a nu fi închisă circulația ani de zile? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Unități de învățământ începute și nefinalizate 
 

La întrebarea „Unități de învățământ începute și nefinalizate” înregistrată cu numărul 4897A, în data de 09-07-2018, 
cu termen 30-07-2018, Ministerul Educației Naționale nu a transmis niciun răspuns. Din acest motiv, revin asupra întrebării. 

În județul Timiș, Ministerul Educației Naționale a început construcția a mai multor unități de învățământ, însă unele 
dintre ele au rămas nefinalizate. În unele cazuri autoritățiile locale au reușit să finalizeze din bugetul propriu, dar în alte cazuri 
acest lucru a fost imposibil deoarece costurile ar fi fost prea mari. Astfel de cazuri se regăsesc în orașul Jimbolia și în comuna 
Checea. În orașul Jimbolia s-a dorit construirea unui campus școlar care avea să fie compus din săli de clasă, laboratoare, 
cantină, sală de sport și spații de cazare, lucrare începută, însă nefinalizată și care momentan stagnează. Iar în comuna Checea 
s-a început construcția unei grădinițe acum 12 ani, lucrare nefinalizată nici până în acest moment. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri intenționați să luați în ceea ce privește lucrarea nefinalizată din orașul Jimbolia, județ Timiș?  
2. Care sunt termenele de finalizare a lucrării din orașul Jimbolia? 
3. Ce măsuri intenționați să luați în ceea ce privește lucrarea nefinalizată din comuna Checea, județul Timiș? 
4. Intenționați să finalizați lucrarea din comuna Checea, având în vedere că de 12 ani nu s-a mai făcut nimic? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Ora semnării ordinul de intervenție la protestul din 10 august 
 

Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a declarat că a semnat ordinul de intervenție la protestul din 10 august după ora 
12.00 noaptea. Însă Marius Militaru, șef Serviciu Comunicare Jandarmeria Română a declarat: „(...) pe baza informațiilor 
existente și a comportamentului agresiv a unei părți din cei aflați în piață, Jandarmeria a primit aprobare să intervină în forță la 
ora 23:11. Este ordinul de intervenție semnat de prefectul Capitalei.” 

Având în vedere situația din jurul protestului din 10 august, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Care este ora la care s-a semnat ordinul de intervenție la protestul din 10 august? 
2. Cum justificați neconcordanța declarațiilor în ceea ce privește semnarea ordinul de intervenție? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Senzor de monitorizare, care ar înlocui metoda clasică de verificare  
a glicemiei pacienților bolnavi de diabet 

 

La întrebarea „Senzor de monitorizare, care ar înlocui metoda clasică de verificare a glicemiei pacienților bolnavi de 
diabet” înregistrată cu numărul 4899A, în data de 09-07-2018, cu termen 30-07-2018, Ministerul Sănătății nu a transmis niciun 
răspuns. Din acest motiv, revin asupra problemei. În România, 3500 de copii diagnosticaţi cu diabet sunt chinuiţi anual cu mii 
de înţepături pentru că nu se găsește o soluție de a finanța senzorul de monitorizare, care ar înlocui metoda clasică de verificare 
a glicemiei. Conform declarațiilor doamnei ministru Sorina Pintea „Dispozitivul a fost evaluat, urmează să fie depus dosarul la 
Casa de Asigurări de Sănătate pentru decontare, pentru intrarea în program”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când va putea fi decontat senzorul de monitorizare a glicemiei? 
2. De ce s-a ajuns în situația în care în anul 2018, în România, pacienții bolnavi de diabet nu pot  

beneficia de un astfel de senzor de monitorizare a glicemiei, când în alte state membre ale Uniunii Europene acest lucru se 
întamplă de ceva timp? 

Solicit răspunsul în scris și oral. 
Cu deosebită stimă,                                                 Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Organizația Mondială a Sănătății va acorda României asistență tehnică 
 

Conform unui comunicat din partea Ministerului Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății va acorda României 
asistență tehnică pentru elaborarea unui nou cadru legal în domeniul sanitar, iar o echipă de specialiști va lucra la elaborarea 
noului 'Cod de legi ale Sănătății' în cadrul unui proiect pentru care ministerul a accesat finanțare externă. Reprezentanții 
Biroului Regional OMS Europa vor acorda asistență tehnică și pentru elaborarea unor documente de lucru în cadrul unor 
evenimente din domeniul sănătății ce vor avea loc anul viitor în timpul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cât timp va acorda Organizația Mondială a Sănătății asistență tehnică României ? 
2. Câți specialiști vor lucra la noul „Cod de legi ale Sănătății”? 
3. Când va fi finalizat noul „Cod de legi ale Sănătății”? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 21 - 2018  
Săptămâna 3 – 7 septembrie 2018  

 

 

45 
 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educației Naționale 
 

Erorile din manualul unic de Istorie de clasa a VI-a 
 

De curând au fost publicate în presă numeroasele greșeli din manualul unic de Istorie de clasa a VI-a, tipărit de Editura 
Didactică și Pedagocică. Lista greșelilor a fost realizată de către profesorul Stan Stoica. Într-o conferință de presă, directoarea 
generală a Editurii Ministerului Educației a anunțat că manualul de Istorie nu seamănă, din punct de vedere al greșelilor, cu 
manualul de Geografie pe care trebuie să îl retipărească integral. “Ceea ce autorii fac este o campanie de decridibilizare 
instituțională. Au fabricat greșeli”, a declarat pentru presă doamna directoare Nistor. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri intenționează Ministerul Educației Naționale pentru ca astfel de situații să nu se mai  

repete pe viitor? 
2. Intenționați să solicitați retipărirea manualul unic de Istorie de clasa a VI-a? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Lucrări de reparații pe centura de ocolire a Timișoarei 
 

Pe data de 13 august au început lucrări de reparații pe cei 12 kilometri ai variantei de ocolire a orașului Timișoara. 
Intervenția are loc pe porțiunea dintre Calea Lugojului și Calea Aradului unde se execută și săptămâna aceasta lucrări de 
așternere a straturilor rutiere foarte subțiri. Conform DRDP, lucrările erau programate să dureze aproximativ două săptămâni. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cât vor mai dura lucrările având în vedere că s-a intrat în cea de-a treia săptămână de lucrări? 
2. Care este motivul pentru care nu s-au finalizat lucrările de reparații? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Consolidarea versantului de la Șoimuș 
 
Punctul principal unde antreprenorul s-a concentrat în această lună a fost dealul care a dat multă bătaie de cap pe lotul 

4 al autostrăzii Lugoj – Deva. „Echipele de lucru au fost comasate în special în zona Șoimuș, astfel, continuând lucrările la 
versant. Pe ultima sută de metri se află și realizarea infrastructurii pe care se va turna ulterior asfaltul la pasajul de urcare pe 
dealul Șoimuș, precum și calea de acces pe pod la pasajul din nodul rutier Șoimuș” conform relatărilor din presă și anunțul 
făcut de Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara. A mai fost anunțat că antreprenorul se află în perioada de odihnă până în 
data de 2 septembrie. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Când vor fi finalizate lucrările la consolidarea versantului de la Șoimuș? 
2. Când va fi finalizată realizarea infrastructurii, pasajul de urcare pe dealul Șoimuș și calea de acces  

pe pod la pasajul din nodul rutier Șoimuș? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată doamnei Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Nivelul șomajului în Timiș 
 
În județul Timiș rata șomajului este în continuare în scădere, în luna iunie era de 0,84%, în mai de 0,89%, iar în luna 

iulie doar 0,81% dintre timișeni cu drept de muncă își mai căutau o slujbă, conform datelor AJOFM Timiş. În această situație, 
mediul economic are și va avea de suferit, firmele găsesc tot mai greu personal pentru angajare, ceea ce înseamnă că se întârzie 
dezvoltarea celor deja existente sau deschiderea de noi afaceri. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați în răspunsul dumneavoastră: 
1. Ce măsuri veți lua pentru a remedia situația în care se află mediul economic? 
2. Inteționați să implementați programe speciale pentru ca mediul economic să nu mai aibă de suferit? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                   Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Închiderea unuia dintre spațiile de servicii de pe A1 
 
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat că unul dintre spațiile de servicii de pe autostrada Deva–

Sibiu va fi închis în perioada următoare. Motivul pentru care a fost închis spațiul este lipsa apei curente. 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cum s-a ajuns în situația în care spațiul de servicii de pe autostrada Deva-Sibiu nu are apă curentă? 
2. Când va fi rezolvată această situație, având în vedere traficul intens de pe autostrada Deva-Sibiu? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 

 
Adresată domnului Lucian Șova, ministrul Transporturilor 
 

Realizarea liniei de tren de mare viteză de la Sofia la Budapesta, prin Timișoara 
 
Reprezentanții Gurvernului au transmis despre obiectivul de investiții strategice care urmează să fie pregătit și atribuit 

în parteneriat public-privat, de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză că  „realizarea liniei ferate de mare viteză, în 
lungime de aproximativ 1.275 km, va asigura reducerea timpului de legătură dintre Capitală și principalele orașe de pe traseu 
și va crea posibilitatea realizării unor conexiuni precum Timișoara – Cluj, Craiova – Sofia, Timișoara – Belgrad și Cluj – 
Budapesta. Se estimează atragerea unui număr important de călători de la transporturile aeriene și rutiere către transportul 
feroviar, atragerea turiștilor, a tinerilor cu înaltă calificare în centrele universitare, de cercetare sau industriale care există sau 
care se vor dezvolta pe traseu, dar și a investitorilor străini, prin crearea unor sectoare industriale specializate”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă rog să precizaţi în răspunsul dumneavoastră: 
1. Cât timp va dura realizarea liniei ferate de mare viteză? 
2. Când va începe efectiv realizarea liniei ferate de mare viteză? 
3. Care este numărul estimat de călători care va fi atras de la transporturile aeriene și rutiere către  

transportul feroviar? 
Solicit răspunsul în scris. 
Cu deosebită stimă,                                                  Deputat 

Pavel Popescu 
*** 
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Adresată doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministru al României 
 

Măsuri pentru limitarea extinderii pestei porcine africane 
 

Doamnă prim-ministru, 
România a primit din partea Uniunii Europene avertizări cu privire la virusul pestei porcine africane care se apropie de 

țara noastră încă din anul 2015. Este evident faptul că autoritățile române au ignorat aceste avertizări și nu au fost dispuse sau 
luate niciun fel de măsuri pentru a preveni intrarea și răspândirea acestui virus pe teritoriul României. Nu au fost organizate 
nici campanii de informare pentru a pregăti populația pentru dezastrul ce va să vină. Nu am făcut altceva decât să omorâm 
porcii domestici și să dezinfectăm focarele, în loc să preîntâmpinăm apariția unor noi focare prin crearea unor cordoane de 
protecție. Rând pe rând am asistat la distrugerea celor mai importante ferme de porci din țară. Pesta porcină africană a afectat 
și distrus totodată cea mai mare fermă de porci din România și a doua din Europa, situată în localitatea Gropeni, județul Brăila, 
care avea un efectiv de peste 140.000 de porci. Dacă nu vom reuși să stopăm urgent răspândirea acestei peste porcine africane, 
România riscă să devină, în cel mai scurt timp, țara membră a Uniunii Europene cu cele mai extinse teritorii afectate de pesta 
porcină africană. Având în vedere situația alarmantă, vă rog, doamnă prim-ministru, să îmi comunicați următoarele: 

- Care sunt măsurile dispuse până în prezent pentru limitarea extinderii pe teritoriul României a pestei porcine 
africane? 

- Care sunt rezultatele măsurilor întreprinse până în acest moment? 
- Care sunt efectele economice? 
- Care au fost motivele care au împiedicat aplicarea strategiei Comisiei Europene? 
Solicit răspuns scris.  
Cu stimă,                                                                  Deputat 

Cezar-Florin Preda 
*** 

 

Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Editarea manualului de geografie pentru clasa a VI-a de către Editura Didactică şi Pedagogică 
Stimate domnule ministru, 
Acum, la începutul anului şcolar 2018-2019, dată fiind editarea cu numeroase greşeli ştiinţifice a manualului de 

geografie pentru clasa a VI-a de către Editura Didactică şi Pedagogică, ca de altfel şi a altor manuale, cum ar fi cel de istorie, 
vă rog să îmi comunicați următoarele: 

1. Cine este responsabil pentru numirea evaluatorilor şi care a fost procedura de selecţie a acestora? 
2. Cum a fost realizată formarea evaluatorilor  selectați și de căre cine? 
3. Care este procedura evaluării unui manual? 
4. Cine este responsabil pentru trimiterea către editură a unui manual ce conține greșeli știintifice? 
5. Care este rolul Editurii Didactice și Pedagogice în realizarea manualelor? 
6. Având în vedere risipa banului public – 150. 000 de exemplare care nu vor fi de folos elevilor, cine  

va fi tras la răspundere la nivel instituțional pentru recuperarea prejudiciului? 
7. La ce sumă se ridică costurile de retipărire și de cine vor fi acoperite? 
8. Care este justificarea faptului că manualele care au obţinut cel mai mare punctaj în urma evaluării au  

primit refuzul ministerului și editurii în vederea tipăririi? 
9. Care sunt măsurile de ordin administrativ dispuse până în prezent și ce măsuri veți dispune în  

continuare pentru sancționarea celor care se fac vinovați de situația jenantă în care se află ministertul pe care îl conduceți? 
Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,                      Deputat 

Cezar - Florin Preda 
*** 
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Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Incompetența ucide – criza pestei porcine africane 
 

Stimate domnule ministru, 
Cu toate că a existat, încă de la începutul anului trecut, un avertisment al Comisiei Europene cu privire la măsurile de 

prevenire a pestei porcine africane, ANSVSA și Ministerul Agriculturii pare că au ignorat total acest lucru. Mai mult, la 
începutul anului, Directorul ANSVSA a decis să elimine controlul de primăvară făcut de veterinari, din motive bugetare. 

În prezent, România este țara cea mai afectată din UE, pesta porcină africană afectând tot mai multe județe din țară. 
Peste o sută de mii de porci sacrificați, din care aproape jumătate din curțile țăranilor, mari ferme închise și peste 1.000 de 
persoane în șomaj. În tot acest timp, autoritățile au minimizat situația și au transmis că lucrurile se află sub control, iar 
crescătorii vor fi despăgubiți. Inclusiv Liviu Dragnea a plusat recent declarând că fermierii vor fi despăgubiți la kilogramele pe 
care le-ar fi avut porcii la iarnă, nu la greutatea pe care au avut-o acum, când au fost sacrificați. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări: 
1. A avut ministerul, în toată această perioadă, un plan strategic dezvoltat privind combaterea pestei  

porcine africane? 
2. Ce măsuri concrete au fost luate pentru a împiedica răspândirea pestei porcine africane în țara  

noastră? 
3. Aveți în vedere demisii de onoare pentru modul dezastruos în care s-a gestionat problematica pestei  

porcine africane?  
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris.                    Deputat 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

 

Adresată domnului Lucian Şova, ministrul Transporturilor 
 

Când va fi și în România un transport feroviar civilizat? 
Stimate domnule ministru, 
Distanța de la Iași la Constanța (aproximativ 400 de km), este fi parcursă cu trenul, în sec XXI, în mai bine de 8 ore. 

La fel de grav este că, pe această rută, există doar un singur tren, InterRegioNight, iarpersoanele care nu sunt suficient de 
norocoase să mai găsească locuri în vagoanele de dormit, se confruntă cu condiții precare de călătorie. De asemenea, gările de 
pe litoralul românesc se află într-o stare avansată de degradare.  În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări:  

1. Când se va putea circula cu trenul spre litoralul românesc într-un timp rezonabil, în condiții decente și civilizate?  
2. Există în planul Ministerului renovarea gărilor cu aflux mare de călători, așa cum sunt cele din  

stațiunile turistice? 
Vă mulţumesc! 
Solicit răspuns scris.                    Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 

Adresată domnului Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor 
 

Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate urbane 
Domnule ministru, 
România s-a angajat ca până la 31 decembrie 2018 să asigure conformarea cu obiectivele Directivei 91/271/CEE 

privind colectarea şi epurarea apelor uzate urbane pentru toate aglomerările mai mari de 2000 l.e. 
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarea întrebare: 
1. Care este stadiul implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc.                                                         Deputat  

Glad Varga 
*** 
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Adresată domnului Valentin Popa, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Soluţionarea contestaţiilor la Evaluarea Naţională 2018 
Domnule ministru, 
Anual, Ministerul Educaţiei Naţionale emite un ordin privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a. 
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care au fost prevederile legale aplicate pentru soluţionarea contestaţiilor la Evaluarea Naţională  

pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017 – 2018? 
2. Vă rog să precizaţi şi să citaţi articolul/alineatul din actul/actele normative aplicate pentru  

soluţionarea contestaţiilor la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017 – 2018, care au obţinut 
iniţial o notă finală mai mică decât 9,50 în cele două cazuri: 

a. dacă între nota iniţială şi nota obţinută la reevaluare este o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Care a  
fost nota definitivă a lucrării în acest caz şi baza legală aplicată? 

b. dacă între nota iniţială şi nota obţinută la reevaluare este o diferenţă mai mică de 0,50 puncte. Care a  
fost nota definitivă a lucrării în acest caz şi baza legală aplicată? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc.                                                         Deputat  

Glad Varga 
*** 

Adresată domnului Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor 
 

Situaţia parcurilor naţionale şi naturale 
aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva 

Domnule ministru, 
Organizaţiile neguvernamentale au făcut publice informaţii despre efectuarea unei analize „a oportunităţii menţinerii 

administrării parcurilor naţionale şi naturale” de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva.  
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Care sunt indicatorii urmăriţi în cadrul analizei menţionate şi care sunt valorile acestora pentru  

parcurile naturale şi naţionale administrate de RNP-Romsilva? 
2. Care sunt concluziile acestei analize? 
3. Unde poate fi accesată şi consultată analiza realizată de RNP-Romsilva? Dacă nu este publicată, vă  

rog să mi-o transmiteţi electronic la adresa de e-mail cabinet@gladvarga.ro.  
4. Care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le întreprindeţi pentru gestionarea parcurilor naţionale şi  

naturale aflate în prezent în administrarea Romsilva şi pentru care, în urma analizei în discuţie, “nu s-ar justifica continuarea 
alocării de fonduri din partea RNP-Romsilva”? 

Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc.                     Deputat  

Glad Varga 
*** 

Adresată domnului Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice 
 

Realizările Companiei Naţionale de Investiţii în domeniul alimentării cu apă şi canalizării 
 

Domnule viceprim-ministru, 
Până la 31 decembrie 2018, toate aglomerările cu peste 2000 l.e. din România  trebuie să se conformeze cu prevederile 

Directivei 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate urbane. Conform Ordonanţei nr.25/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, Compania Naţională de Investiţii este agenţie de implementare a Proiectului „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”.  

Având în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 
1. Ce proiecte a finalizat Compania Naţională de Investiţii în calitate de agenţie de implementare a  
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Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei 
potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”? 

2. Care este valoarea investiţiilor realizate prin proiectele enumerate ca răspuns la pct.1? 
3. Procentual, cum a contribuit/contribuie Compania Naţională de Investiţii la acoperirea nivelului de  

colectare şi de epurare  la nivel naţional? 
4. Ce alte măsuri sunt întreprinse la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, astfel încât  

România să îşi atingă obiectivele privind canalizarea şi epurarea apelor uzate asumate prin Tratatul de Aderare? 
5. Care este la momentul actual procentul de conformare cu obiectivele Directivei 91/271/CEE la nivel naţional? 
Solicit răspuns în scris. 
Vă mulțumesc.                    Deputat 

Glad Varga 
*** 

 

Adresată doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 

Explicaţii privind diminuarea subvenţiei 
acordată de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale 

Doamnă ministru, 
Potrivit proiectului de Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicat de 

Ministerul Finanţelor Publice în data de 06 august 2018, la art.3 se prevede ca bugetul asigurărilor sociale de stat aferent 
sistemului public de pensii pentru anul 2018 „se majorează la venituri cu suma de 870.154 mii lei prin majorarea veniturilor 
curente cu suma de 3.506.331 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordată de la bugetul de stat cu suma de 2.636.177  mii 
lei”. Astfel, în ciuda creşterii veniturilor curente la bugetul de pensii, atât Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, cât şi 
Ministerul Finanţelor Publice au agreat soluţia dăunătoare pentru pensionari de a diminua din subvenţia programată prin Legea 
bugetului de stat pentru anul 2018 cu suma de 2,63 miliarde lei. Această sumă ar fi permis ca majorarea punctului de pensie cu 
10% să se realizeze de la data de 1 ianuarie 2018 şi nu de la data de 1 iulie 2018, aşa cum a procedat Guvernul, confiscând 
jumătate din majorarea anuală la care erau îndreptăţiţi, potrivi legii, pensionarii din sistemul public din România.  

În contextul în care în ultima perioadă de timp dezinformaţi opinia publică spunând că întârzierea adoptării ordonanţei 
privind rectificarea bugetară pentru anul 2018 vă crează dificultăţi în plata pensiilor, deşi prin adoptarea acestui act normativ 
fondul de pensii va pierde 2,63 miliarde lei din subvenţia acordată de la bugetul de stat, vă solicit, doamnă ministru, 
următoarele clarificări: 

- În condiţiile în care resursele financiare disponibile în bugetul asigurărilor sociale de stat aferent  
sistemului public de pensii pentru anul 2018 ar fi permis majorarea cu 10% a punctului de pensie încă de la 1 ianuarie 2018, de 
ce aţi luat dreptul celor circa 5 milioane de pensionari de a beneficia pentru prima jumătate de an de majorarea prevăzută de 
Legea nr.263/2010? 

- Vă solicit să aduceţi explicaţii pentru faptul că Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a acceptat  
diminuarea cu suma de 2.636.177 mii lei a subvenţiei acordată de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat 
aferent sistemului public de pensii pentru anul 2018? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Cu deosebită consideraţie,                                       Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan,  ministrul Afacerilor Interne 

 

Măsuri aplicate de Poliția de frontieră pentru evitarea extinderii pestei porcine 
Doamnă ministru, 
În spațiul public au existat informații cu privire la riscul de extindere al pestei porcine încă de la sfârșitul anului 2016 

și începutul anului 2017, în special ca risc pe zona de frontieră cu Ucraina. Instituții cu rol în furnizarea de informații din 
România au trimis note informative către toți responsabilii din administrația publică centrală în urmă, fără ca acestea să se 
transpună în măsuri specifice de protecție a extinderii virusului. De asemenea, avertizări au fost formulate și de la nivelul 
Comisiei Europene către toate statele din regiune. Urmărind acțiunile statelor vecine, putem cu ușurință observa că acestea au 
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luat măsuri specifice încă din anul 2017, în special în zona de frontieră, un rol activ având chiar structurile poliției de frontieră. 
În condițiile în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dovedește reală incompetență în a gestiona această criză 
uriașă, vă solicit, doamnă ministru, următoarele clarificări: 

- Când ați fost informată oficial de către structurile de informații ale statului român și de către oficialii  
europeni cu privire la riscurile extinderii pestei porcine din Ucraina? 

- Când a fost informat Guvernul României, de către structurile similare ale statului ucrainean, cu privire  
la riscul iminent al extinderii acestei boli? 

- Vă solicit să precizați dacă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale v-a solicitat sprijinul pentru  
aplicarea de măsuri la frontieră care să elimine riscul propagării virusului? 

- Care au fost măsurile specifice aplicate de către structurile Poliției de frontieră în punctele de frontieră  
cu Ucraina și de la ce dată au început să fie acestea implementate?  

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere,                           Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 

Adresată domnului Petre Daea,  ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Despăgubiri pentru producătorii de cereale şi procesatorii de carne afectaţi de pesta porcină 
 

Domnule ministru, 
Nu mai este niciun dubiu asupra faptului că extinderea cu repeziciune a epidemiei de pestă porcină este rezultatul 

aproape exclusiv al măsurilor ineficiente şi întârziate luate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În apariţiile 
dumneavoastră publice aţi promis ferm despăgubiri pentru crescătorii individuali sau pentru marii crescători de porci, care şi-
au sacrificat animalele pentru a împiedica extinderea pestei porcine. Din păcate, domnia voastră vă faceţi că nu cunoaşteţi că 
efectele dezastruoase ale pestei porcine nu sunt resimţite numai de crescătorii de animale, ci şi de furnizorii de furaje (în 
sectorul cerealier) şi de procesatorii care prelucrează materii prime (carne de porc) din producţia românească. Până în prezent, 
prejudiciile suferite de aceştia nu sunt cu nimic mai prejos decât cele suferite de crescătorii de porci. Din păcate, domnia 
voastră nu aţi precizat dacă Ministerul Agriculturii are în vedere să acorde despăgubiri şi pentru cele două categorii enunţate 
mai sus – fermieri obligaţi să distrugă producţia de cereale şi procesatori rămaşi fără surse de materii prime, care au trimis în 
şomaj peste o mie de angajaţi. Faţă de aspectele semnalate, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- Când şi dacă intenţionaţi să promovaţi un program de sprijin financiar/despăgubiri pentru cultivatorii  
de cereale şi procesatorii de carne afectaţi de epidemia pestei porcine? 

- În condiţiile în care la nivelul Uniunii Europene există resurse financiare disponibile pentru situaţii de  
acest fel (dezastre naturale, epidemii etc) vă solicit să prezentaţi ce măsuri aţi întreprins pentru a utiliza aceste fonduri şi a 
sprijini crescătorii de porci, producătorii de cereale şi procesatorii de carne din România, afectaţi de epidemia pestei porcine? 

- În condiţiile în care personal am atras atenţia Guvernului că populaţiile numeroase de mistreţi din  
Munţii Apuseni au ajuns să ucidă oameni în propriile gospodării (ex. decesul unui cetăţean la Zlatna), vă solicit să îmi 
prezentaţi planul de măsuri pe care l-aţi implementat pentru a împiedica extinderea pestei porcine în această zonă. 

 Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă asigur de înalta mea apreciere, 

Deputat 
Corneliu Olar 

*** 
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Adresată domnului  Mihai-Viorel Fifor, ministrul Apărării Naționale 

 
Execuția bugetară în primele 7 luni din anul 2018 – cheltuieli de capital 

 

Domnule ministru, 
Este de apreciat faptul că, în ciuda disputelor politice interne, clasa politică din România a găsit înțelepciunea și 

consensul pentru a onora angajamentul asumat de țara noastră de a asigura o finanțare pentru nevoile de apărare la un nivel de 
2% din Produsul Intern Brut. Acest lucru are deja ecouri în contractele consistente de înzestrare ale Armatei Române, ceea ce 
oferă țării noastră un puternic sentiment de siguranță. Cu toate acestea, în anul 2017, România nu a reușit să fructifice pe 
deplin finanțarea de 2% din PIB, ci numai un nivel de 1,8% din PIB. Anul 2018, așa cum arată execuția bugetară a bugetului 
general consolidat, cheltuielile de capital au sporit, ceea ce ne încarcă de optimism că finanțarea de 2% din PIB va fi realizată. 
În acest context, vă solicit, domnule ministru, următoarele precizări: 

- În condițiile în care aveți disponibile datele privind execuția bugetară după primele 7 luni, vă solicit să  
precizați, în sume absolute (miliarde lei), nivelul cheltuielilor de capital realizate de ministerul pe care îl conduceți. 

- Din totalul celor 8,28 miliarde lei care au fost utilizate la nivelul bugetului general consolidat pentru  
cheltuieli de capital, vă solicit cât dintre acestea au reprezentat cheltuieli de capital realizate în cadrul obiectului finanțării cu 
2% din PIB a apărării? 

- Vă solicit să precizați dacă, în anul 2018, România va reuși să își îndeplinească angajamentul de a  
finanța cu 2% din PIB nevoile de apărare și dacă nu, care sunt obstacolele pentru realizare acestui obiectiv. 

Vă mulțumesc, 
Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 

 Declarații politice 

“Opoziţia, între civism şi cinism” 
 
   Constatăm, de ceva timp, că parlamentarismul se transformă dintr-o activitate politică, menită să creeze legi 

sănătoase pentru ţară, într-un soi de bălăcăreală, ca la piaţă, respectul pentru sine şi pentru colegi extrapolându-se în ură şi 
dispreţ, exprimate prin cea mai abjectă atitudine. Partidele politice aflate în opoziţie şi-au abandonat rolul pe care l-au primit, 
cu încredere şi speranţă, din partea unui segment al populaţiei şi au uitat de ce şi cum au ajuns în Parlament, preferând 
coalizarea, până la identificare, cu unele ONG-uri care propagă anarhia şi violenţa de orice fel. Şi toate acestea se întâmplă sub 
girul acordat cu o halucinantă nonşalanţă de către chiar şeful statului, cel desemnat de români să le reprezinte interesele şi să 
garanteze respectarea Constituţiei, precum şi echilibrul puterilor în stat. Acest comportament cinic se pretinde a fi o 
manifestare a civismului, provocând, în realitate grave prejudicii imaginii României. 

   Alianţa aflată la putere ca urmare a votului democratic exprimat liber de majoritatea românilor, se străduieşte, cu 
toată forţa, să repună lucrurile în ordinea firească şi legală. Materializarea programului politic consacrat dezvoltării României a 
devenit, însă, o ţintă pentru aşa-zişii adversari politici, cărora nu le convine emanciparea ţării, preferând s-o transforme într-o 
colonie aservită oricăreia dintre puterile care nu iubesc România, ci doar resursele naturale ale acesteia. Asemenea lucruri s-au 
mai întâmplat doar în vremurile când Ţările Române se aflau sub ocupaţie străină. Să se fi întors România la aceeaşi stare, 
când străinii ne deposedau de bunurile cele mai preţioase, cu sprijinul boierilor vicleni şi trădători de ţară? Aşa ceva nu putem 
tolera şi nici majoritatea covârşitoare a populaţiei nu doreşte să renunţe la suveranitatea naţională, la libertate şi la democraţie, 
câştigate prin vărsare de sânge. Asta o spunem noi, cu toată convingerea, ca reprezentanţi ai forului suprem al statului, prin 
voia poporului. A poporului cel adevărat, nu a celui imaginar, reprezentat doar prin câteva haite de provocatori, care se 
erijează în reprezentanţi ai mulţimii. 

   De curând, grupurile de presiune susţinute de Opoziţie au încercat să-i discrediteze pe compatrioţii noştri aflaţi în 
străinătate, organizând în numele lor acţiuni de stradă violente, dedicate răsturnării ordinii de drept, adepţi ai haosului, după 
cum înşişi capii şi adepţii lor declarau public, prin intermediul reţelelor de socializare (conştienţi sau nu, de pericolul la care 
expun ţara). 

   În această situaţie, este imperativ ca statul român, prin instituţiile sale, să ia măsurile adecvate pentru reinstaurarea 
normelor legale ale funcţionării instituţiilor, adecvate oricărei societăţi democratice, Parlamentul trebuie să redevină forul 
fundamental al democraţiei, caracterizat nu prin băşcălie degradantă, ci prin înţelepciune şi decenţă, ca semn obligatoriu 
respect faţă de poporul român. 

Deputat 
Niță Mihai 

*** 
 

Voucherele de vacanță, un drept de care trebuie să beneficieze toți salariații români 
  
Stimați colegi,  
Apreciez inițiativa acordării voucherelor de vacanță, care reprezintă un stimulent consistent pentru consolidarea 

industriei naționale a turismului, conform actorilor din acest sector. „Sprijin al sectorului turistic”, „o gură de oxigen pentru 
turismul românesc” sau „sprijin absolut esenţial pentru industria turismului românesc” - sunt doar câteva din declarațiile 
oficiale, și am citat aici din domnul ministru Bogdan Trif și din doamna Corina Martin, președinte al Federaţiei Asociaţiilor de 
Promovare Turistică din România.  
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Marele câștig, pe lângă cel al antreprenorilor din domeniu, îl reprezintă apropierea românilor din nou de propria lor 
țară, de frumusețile și de opțiunile de relaxare pe care România le oferă.  

Ajuns în acest punct, consider, stimați colegi, că responsabilitatea unei bune guvernări trebuie să se întindă asupra 
tuturor. Există ministere cu bugete generoase, care și-au permis acordarea voucherelor, și există administrații locale care nu și-
au permis acest lucru.  

A beneficia de voucher de vacanță un bugetar cu un venit de 10-20.000 lei și a nu beneficia un bugetar sau un angajat 
în mediul privat cu salariu minim pe economie este profund nedrept.  

Această abordare vine în contradicție chiar cu ideile de bază ale programului: sprijinirea sectorului turistic național și 
deschiderea României către toți românii!  

Vă rog, domnule ministru Bogdan Trif, să aveți în vedere o soluție de centralizare la nivel de Guvern a acordării 
acestor vouchere, iar acordarea să se facă gradual, în mod echitabil, atât salariaților din mediul bugetar, cât și celor din mediul 
privat, până la un anumit plafon al venitului. 

Sprijinirea sectorului turistic autohton, dacă e ancorată în bugetul public, trebuie să aibă drept co-beneficiari toți 
românii, nu doar unii bugetari, de exemplu cu venituri mari și foarte mari.  

Suntem, în prezent, în situația ca un angajat în mediul privat, cu salariul minim pe economie, să contribuie prin taxele 
și impozitele sale la acordarea unui voucher de vacanță pentru un bugetar cu venit lunar de 10-20.000 lei, iar asta reprezintă, în 
opinia mea, o nedreptate.  

Acordarea centralizată a voucherelor de vacanță atât bugetarilor din instituțiile care nu au avut resurse pentru această 
facilitate, cât și angajaților din mediul privat, este o dovadă de responsabilitate guvernamentală față de toți românii, un model 
de creștere a coeziunii în societate, o deschidere a României turistice față de fiecare salariat român, indiferent de locul său de 
muncă.  

Deputat 
Olteanu Daniel 

*** 
 
 

 Interpelare 

Adresată: domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului (MT) 
De către: Daniel Olteanu 
Obiectul interpelării: Statul, responsabil de acordarea voucherelor de vacanță către toți salariații    

 
Stimate domnule ministru,  
Voucherele de vacanță distribuite salariaților din sectorul bugetar reprezintă, conform tuturor declarațiilor oficiale, un 

stimulent decisiv pentru consolidarea industriei naționale a turismului.  
Am în vedere, în acest sens, în primul rând, câteva din declarațiile dumneavoastră, pe care îmi permit să vi le reproduc 

în continuare (sublinierile îmi aparțin): 
„Voucherele de vacanţă vin direct în sprijinul, atât al cetăţenilor, dar, mai ales, în sprijinul hotelierilor. Să nu uităm 

că vorbim de aproape 400 milioane de euro şi de 1,2 milioane de oameni care beneficiază de aceste vouchere şi fiecare 
voucher este în valoare de 1450 lei, bani care se cheltuiesc în sectorul turistic din România. Nicio guvernare de până acum 
nu a avut un astfel de proiect. Mai mult decât atât ne-am bucurat că ANAT a trimis un memoriu în care ne îndeamnă să nu 
renunţăm nici anul viitor la acest tip de sprijin al sectorului turistic.” 

„Aşteptăm să facem şi o evaluare spre sfârşitul anului să ne dăm seama de eficienţa acestor vouchere de vacanţă, adică 
la ce nivel a stimulat mediul privat.” 

„Voucherele de vacanță au reprezentat o gură de oxigen pentru industria din turismul românesc. Vă pot spune că a 
crescut numărul unităților de cazare pentru care a fost solicitată clasificarea de la Ministerul Turismului [...] tot mai mulți 
antreprenori au căpătat încredere că pot investi în turism, că acest sector este profitabil.” 

Mai mult, declarațiile dumneavoastră sunt confirmate de reprezentanți ai industriei, o notă de presă menționând că 
„voucherele de vacanţă au reprezentat un sprijin absolut esenţial pentru industria turismului românesc, gradul de ocupare 
din această săptămână pe Litoral şi în Delta Dunării fiind unul fără precedent în ultimii zece ani, potrivit preşedintelui 
Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România – FAPT, Corina Martin”. 
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Este evident, din declarațiile de mai sus, dar și din informațiile din piață, ale actorilor din acest sector, faptul că 
turismul românesc a primit o infuzie de capital apreciabilă și apreciată, dătătoare de speranțe pentru dezvoltarea sa și pentru 
consolidarea încrederii în acest sector.  

Marele câștig, pe lângă cel al antreprenorilor din domeniu, îl reprezintă apropierea românilor din nou de propria lor 
țară, de frumusețile și de opțiunile de relaxare pe care România le oferă.  

Ajuns în acest punct, consider, domnule ministru, că responsabilitatea unei bune guvernări trebuie să se întindă asupra 
tuturor. Obișnuiți să fim tratați drept cetățeni de categoria a doua, prin prisma investițiilor în infrastructura județului Vaslui și a 
Moldovei, aș vrea să vă atrag atenția să nu cădeți în aceeași greșeală de a-i învrăjbi pe români contra românilor.  

Iar asta reiese, domnule ministru, din faptul că voucherele de vacanță în această formă au creat diferențe de abordare 
atât între diferite categorii de bugetari, cât și între bugetari și angajați în mediul privat.  Astfel, conform Normelor 
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, Art. II, alin. (2), „În cazul funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din sectorul bugetar, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, 
sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în bugetul de stat sau, după 
caz, în bugetele locale, alocate cu această destinaţie, cu respectarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) și (3).” 

În consecință, există ministere cu bugete generoase, care și-au permis acordarea voucherelor, și există administrații 
locale care nu și-au permis acest lucru.  

A beneficia de voucher de vacanță un bugetar cu un venit de 10-20.000 lei și a nu beneficia un bugetar cu salariu 
minim pe economie este profund nedrept.  

A beneficia de voucher de vacanță un bugetar cu un venit de 10-20.000 lei și a nu beneficia un angajat în mediul 
privat cu salariu minim pe economie este, de asemenea, profund nedrept.  

Această abordare vine în contradicție chiar cu ideile de bază ale programului: sprijinirea sectorului turistic național și 
deschiderea României către toți românii!  

Vă rog, domnule ministru, să aveți în vedere o soluție de centralizare la nivel de Guvern a acordării acestor vouchere 
și acordarea acestora, gradual, în mod echitabil, atât salariaților din mediul bugetar, cât și celor din mediul privat, până la un 
anumit plafon al venitului. 

Am în vedere trei principii de bază: 
1. Sprijinirea sectorului turistic autohton, dacă e ancorată în bugetul public, trebuie să aibă drept cobeneficiari toți 

românii, nu doar unii bugetari, de exemplu cu venituri mari și foarte mari  
2. Acordarea centralizată a voucherelor de vacanță atât bugetarilor din instituțiile care nu au avut resurse pentru 

această facilitate, cât și angajaților din mediul privat este o dovadă de responsabilitate guvernamentală față de toți românii, un 
model de creștere a coeziunii în societate  

3. Suntem, în prezent, în situația profund nedreaptă ca un angajat în mediul privat, cu salariul minim pe economie, să 
contribuie prin taxele și impozitele sale la acordarea unui voucher de vacanță pentru un bugetar cu venit lunar de 10-20.000 lei, 
iar asta reprezintă, în opinia mea, o nedreptate 

În încheiere, vă rog, domnule ministru, să-mi transmiteți următoarele situații: 
1. Care sunt veniturile salariaților din sectorul public care au beneficat de vouchere de vacanță (Ex: sub 2000 lei, între 

2001-3000 lei, 3001-4000 lei etc.). 
2. Care sunt veniturile salariaților din sectorul public care NU au beneficat de vouchere de vacanță (Ex: sub 2000 lei, 

între 2001-3000 lei, 3001-4000 lei etc.). 
3. Care sunt instituțiile bugetare care au acordat vouchere de vacanță. 
4. Care sunt instituțiile bugetare care NU au acordat vouchere de vacanță. 
Solicit răspuns scris.  
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Daniel Olteanu 

 
*** 

 


