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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

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

Sesiunea  februarie – iunie 2019* 
 

(Situaţia cuprinde datele la 17 mai 2019) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1232 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2018 986 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019 246 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 97 

131 

– votate  129 

             din care: - înaintate la Senat      28 

                            - în procedura de promulgare 31 

                            - promulgate* 52 

                            - respinse definitiv 18 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1119 

a) pe ordinea de zi 508 

b) la comisii  592 

c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 19 

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

0 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 2 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 0 

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

 
      Cele 129 iniţiative legislative votate privesc: 

                                      45 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                         din care: 
        20  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                              6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                         19 proiecte de legi  
                            84 propuneri legislative 
         

    * În anul 2019 au fost promulgate 103 legi, dintre care 52 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune, iar 
51 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  

de zi a Camerei Deputaților 
 

 
 

Şedinţa din ziua de marţi, 14 mai 2019 
 

 
 
 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

514 

        din care: - în dezbatere 

 

514 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          6  

9 

   - votate 
 

9 

                           - la Senat 
 

3 

                           - la promulgare 
 

6 

 
 
 
          ▪ Cele 9 iniţiative legislative votate privesc: 
                                    2  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    7  propuneri legislative 
rivesc: 

 
 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
 

(săptămâna 13 - 17 mai 2019) 
 

 

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

1.  Pl-x 209/2019 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii  
 

2.  PL-x 112/2018/2019 - Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice 
 Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.684 din 6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.50 din 18 ianuarie 2019  
 

3.  PL-x 552/2018 - Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni 
sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare 
 

4.  PL-x 362/2018 - Lege   pentru   modificarea şi  completarea Ordonanţei  de  urgenţă a  Guvernului  nr.18/2017  
privind     asistenţa  medicală comunitară 
 

5.  PL-x 80/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru 
activitatea de reproducţie  
 

6.  PL-x 506/2018 - Lege privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de 
importanţă naţională privind rețeaua electrică de transport  
 
 

 II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului: 
 

1. PL-x 229/2019 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2019 pentru 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

2. Pl-x 109/2019 - Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

3. Pl-x 120/2019 - Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private 
 Se comunică respingerea 
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor 

 
( la data de  16 mai 2019 ) 

 
 

I.  În perioada   13 – 16  mai 2019  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 7 rapoarte.  
 Comisiile permanente au depus 12 avize. 
Cele 7 rapoarte depuse sunt: 

 rapoarte de adoptare    
 rapoarte de respingere 

5 

2 

 
Rapoartele elaborate se referă la: 

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

1  
6

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată  în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 572 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 80 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află 24 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima  sesiune 

ordinară a anului 2019.  
 
 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  1926 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

2017 

În anul 
2018 

 

În anul 
2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 216 

 rapoarte suplimentare 115 67 31 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 12 

TOTAL 818 849 259 

 
 
 
 



             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 13- 17 mai 2019 

 
I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 45/2019 
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 
- raport comun cu Comisia juridică 

Guvern, 
Adoptat de 

Senat 
15.04.19 

Raport de respingere 
216/R din 14.05.19 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 
PLx 454/2017/ 

2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
- raport comun cu Comisia pt. transporturi şi Comisia juridică 

18 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
23.04.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

 266/RS din 13.05.19 

2 
PLx 112/2018/ 

2019 

Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. transporturi şi Comisia juridică 

15 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
14.05.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

214/R din 14.05.19 

3. PLx 209/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 
iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
- raport comun cu Comisia juridică 

12 parlam. 
Respinsă de 

Senat 
13.05.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

160/RS din 13.05.19 

 
III. Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 
PLx 54/2017 

2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  
- raport comun cu Comisia pt. industrii şi Comisia juridică 
 

18 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
23.04.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

 266/RS din 13.05.19 

2. 
PLx 112/2018 

2019 

Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. industrii şi Comisia juridică 
 

15 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
07.05.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

214/R din 14.05.19 

 



 
IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 209/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 
iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
- raport comun cu Comisia juridică 

12 parlam. 
Respinsă 
de Senat 

13.05.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
160/RS din 13.05.19 

 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 95/2019 Proiect de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant 
Guvern, 

Adoptat de 
Senat 

13.05.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
207/RS din 13.05.19 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 
PLx 

4/2015/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale 

29 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
13.05.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

215/R din 14.05.19 
 

VII. Comisia pentru învățământ 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 
PLx 4/2015/ 

2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale 

29 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
23.04.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

215/R din 14.05.19 
 
         VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 
PLx 454/2017 

2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
- raport comun cu Comisia pt. transporturi şi Comisia pt. industrii 

18 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
23.04.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

266/RS din 13.05.19 

2. PLx 209/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 
iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
- raport comun cu Comisia pt. administrație 

12 parlam. 
Respinsă de 

Senat 
13.05.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

160/RS din 13.05.19 



3. PLx 231/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 
a contenciosului administrative 

2 parlam. 13.05.19 
Raport de respingere 
213/R din 13.05.19 

4. 
PLx 112/2018 

2019 

Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
-raport comun cu Comisia pt. transporturi şi Comisia pt. industrii 

15 parlam. 
Adoptat de 

Senat 
13.05.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

214/R din 14.05.19 

5. PLx 45/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 
- raport comun cu Comisia pt. buget 
 

Guvern , 
Adoptat de 

Senat 
15.04.19 

Raport de respingere 
216/R din 14.05.19 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații politice 

 
PSD, singurul partid care poate reprezenta cu adevărat interesele românilor în Parlamentul European 

 

Stimați colegi,  
Ne mai despart mai puţin de două săptămâni de alegerile pentru Parlamentul European şi campania electorală este în plină 

desfăşurare. 
Din păcate, opozia încearcă să deturneze atenţia oamenilor de la adevăratele probleme pe care viitorii europarlamentari 

vor trebui să le pună în dezbatere în cadrul acestui for european şi propagă un mesaj al urii, al violenţei, al dezbinării pentru că 
de altceva nu pot vorbi.  

Ca să vorbeşti de situaţia din România ar trebui să vorbeşti despre creşteri salariale, eliminări de taxe, producţii record în 
agricultură, creştere economică spectaculoasă şi toate celelalte lucruri bune pe care guvernarea PSD le-a făcut în cei doi ani şi 
jumătate de mandat. 

Fiecare revenire la putere a PSD a însemnat un efort substanţial de a repara răul făcut de actuala opoziţie.  
Vă mai amintiți, cum a fost crescut TVA la 24%. A trebuit să vină PSD la guvernare pentru a scădea TVA-ul la 19% (5% 

în turism). 
PSD a eliminat 102 taxe care vizau direct populația. De exemplu: taxa radio-TV, taxa pentru înmatriculare auto, taxele 

pentru schimbarea sau înnoirea buletinului, pașaportului etc. 
PSD a scutit toți pensionarii de plata contribuțiilor sociale și pe cei cu pensii sub 2.000 de lei i-a scutit și de plata 

impozitului. 
PSD a redus impozitul pentru peste 90% dintre firme la 1% din cifra de afaceri. 
Acestea au fost primele măsuri luate şi ele au fost continuate pe tot parcursul guvernării, în conformitate cu promisiunile 

făcute românilor. Şi, pentru că tot am spus despre reducerile de TVA, mai trebuie spus că, Ministerul Finanțelor susține 
introducerea unei cote redusă TVA, de numai 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse 
montane, bio, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

E o măsură care se impune pentru încurajarea atât a producției cât și a consumului de produse sănătoase, românești. 
Stimaţi colegi, prezentarea Partidului Social Democrat ca un partid antieuropean e o mare minciună şi manipulare.  
Niciun alt partid n-a făcut cât PSD în privința integrării României în spațiul politic și de civilizație european. 
Un guvern PSD a negociat și a asigurat pentru prima dată românilor dreptul de liberă circulație și de ședere (pe o perioadă 

limitată) în Europa - 2004, guvernul Năstase. 
Un guvern PSD a inițiat, derulat cu succes și finalizat negocierile de aderare a României la NATO – 29 martie 2004, 

guvernul Năstase. 
Un guvern PSD a negociat și finalizat dosarele integrării României în Uniunea Europeană. 
Angajamentul luat de actuala guvernare în privința adoptării mondei euro este încă o probă a orientării, identității și 

convingerilor profund europene ale PSD. Programul de convergenţă pe care Executivul îl va transmite Comisiei Europene 
stabilește termeni clari pentru a intra în zona euro şi indicatori macroeconomici precisi. 

Deja puterea de cumpărare standard se apropie de 70% (este 69% acum, potrivit Eurostat) din media UE, condiție 
importantă în procesul aderării la UE. 

Aderarea la euro va aduce românilor avantajele pieţei unice, ale politicii comerciale comune, ne va proteja față de 
fluctuaţiile dobânzilor bancare, de inflaţie, de scumpiri şi de schimbările economice bruște care pot afecta negativ economiile 
naționale. 
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Ştiu că românii vor vota, pe 26 mai, un partid care le lasă mai mulți bani în buzunare şi nu partide care cresc TVA, cresc 
taxe și fac viața grea celor cu venituri mici. Un partid care îşi sprijină tinerii şi îşi respectă bătrânii! 

Deputat 
Cristina Elena Dinu 

*** 
 

Strategia PSD dă rezultate concrete pentru veniturile românilor: salariul mediu primit  
în mână de către angajați a depășit 3.000 de lei 

Stimați colegi, 
Pentru prima dată în România, în luna martie a acestui an, câștigul salarial mediu brut a fost de 5050 lei, cu aproape 5% 

mai mare decât în luna februarie 2019, iar câștigul mediu net a fost de 3075 lei, cu 142 de lei mai mult decât luna precedentă, 
potrivit datelor oficiale publicate de către Institutul Național de Statistică. 

Tot INS ne anunță că valorile cele mai mari ale salariului mediu net s-au înregistrat în sectorul IT și al serviciilor IT – 
7491 de lei. În comparație cu luna martie a anului 2018, salariul net a fost mai mare cu 13,7%. Ce este important de reținut 
este că inflația, mult clamata inflație de către propaganda Opoziției, a fost de aproximativ 4%, ceea ce înseamnă că puterea de 
cumpărare a câștigului salarial mediu brut este de aproape 10%.  Atenție, vorbim doar de o creștere de 10% din martie 2018 
până în martie 2019. De când PSD a preluat guvernarea, puterea de cumpărare a românilor a crescut, în general, cu peste 20%. 

Pentru că toate aceste procente par abstracte, vreau să dau câteva exemple concrete: dacă pe vremea guvernării 
tehnocrate, dintr-un salariu mediu net, un român putea să cumpere 603 litri de lapte, acum el poate să cumpere 733 de litri de 
lapte; dacă pe vremea guvernării tehnocrate, dintr-un salariu mediu net, un român putea să cumpere 134 kilograme de carne de 
porc sau 290 de kilograme de carne de pui, acum el poate să cumpere 163 de kilograme de porc sau 367 de kilograme de carne 
de pui; dacă pe vremea guvernării tehnocrate, dintr-un salariu mediu net, un român putea să cumpere 437 litri de benzină, 
acum el poate să cumpere 560 de litri de benzină; dacă pe vremea guvernării tehnocrate, dintr-un salariu mediu net, un român 
putea să cumpere 3879 de ouă, acum el poate să cumpere 4512 de ouă.   

Ce vreau să spun prin toate aceste exemple este faptul că strategia pe care a propus-o PSD, aceea de a genera creștere prin 
majorarea veniturilor angajaților, dă rezultate. Aceste creșteri de venituri înseamnă și mai mult consum, ceea ce înseamnă și 
încasări mai mari la buget, generând sumele necesare pentru investiții, dar înseamnă în același timp ceva și mai important: 
înseamnă creșterea calității vieții pentru românul de rând, înseamnă că acesta să poată să-și permită mai multă carne la masă, 
mai mult lapte pentru copii, mai multă benzină în rezervor, adică o viață mai bună, așa cum merită. 

Asta înseamnă să pui România pe primul rând, nu doar să vorbești despre România în primul rând, așa cum fac unii dintre 
competitorii noștri politici. 

Deputat 
Aida-Cristina Căruceru 

*** 
Sprijin pentru educația timpurie 

 

Educația timpurie asigură dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, conform ritmului şi 
nevoilor sale. Educaţia oferită trebuie să asigure stimularea diferențiată a copiilor, vizând dezvoltarea intelectuală, afectivă, 
socială şi fizică a fiecărui copil în parte. Pornind de la această premisă, atrag atenția asupra nevoii constante de a investi în 
acest segment educațional din Romania. 

Statisticile arată că în România doar puțin peste 1 % dintre copii se duc la creșă, fiind disponibile pentru ei un număr 
insuficient de astfel de unități raportat la câți copii se nasc pe an. Pe parcursul ultimilor ani s-au derulat diverse programe 
guvernamentale pentru sprijinirea educației timpurii, însă ne confruntăm în continuare cu deficitul de creșe la nivel național, și 
în special în mediul rural. Unul dintre principalele motive prin care se explică insuficiența creșelor la nivel național este lipsa 
fondurilor din bugetul local pentru finanțare. De aceea, este necesară suplimentarea ajutorul financiar din partea statului pentru 
UAT-urile care doresc înființarea de creșe sau chiar acordarea statutului de unitate de învățămant.  

Trebuie să renunțăm la trista concepție că educația înseamnă cheltuială și să prioritizăm acest domeniu, oferind copiilor o 
educație de calitate înca din primii ani de viață! 

Deputat 
Cornel Itu 

*** 
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Piscicultura încotro? 
Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
România este un importator net de peşte şi produse pescăreşti, importând anual peste 100.000 de tone de peşte şi 

realizează din producţia internă circa 25.000 de tone. Pe lângă peştele congelat (macro, hering, cod) pe care nu îl produce, ci îl 
importă, piaţa românească apelează şi la importuri pentru specii care se produc în România (crap, păstrăv) adus mai ales în 
stare vie din ţările vecine (Ungaria, Bulgaria) la preţuri situate mult sub costurile de producţie autohtone. 

Specificul activităţii de piscicultura al României este similar cu cel al altor ţări din Europa Centrală şi de Est (Ungaria, 
Polonia, Cehia, Germania) şi anume, creşterea crapului în policultură cu alte specii de apă dulce, care valorifică potenţialul 
trofic al apelor din amenajamentele piscicole, utilizând toate nişele trofice disponibile (de la alge la vegetaţie macrofită şi până 
la răpitori care asigură un echilibru sanitar al efectivelor piscicole). 

Totuşi acest potenţial uriaş pe care România îl are, nu poate fi confirmat şi în producţia efectivă, situându-ne, în medie, la 
producţii de 100 kg/ha, faţă de peste 500 kg/ha în Ungaria, Cehia şi Polonia. 

Există diferenţe semnificative între modul de abordare a sectorului pescăresc în aceste ţări şi România, diferenţe prin care 
producţia autohtonă este discriminată în mod evident. 

Specificul acestui tip de piscicultură practicat în România este constituit de faptul că speciile tradiţionale au cel mai lung 
ciclu de producţie din zootehnie (3 – 4 ani) şi că producerea acestora se face în regim semi-extensiv sau semi-intensiv cu 
utilizarea resurselor locale, atât în ceea ce priveşte materiile prime, cât şi forţa de muncă din mediul rural. 

După integrarea României în Uniunea Europeană, deoarece specificul Uniunii Europene îl constituie activitatea de pescuit 
comercial în mările şi oceanele lumii, activitatea de piscicultură a fost dislocată de la agricultură, unde îi este locul firesc, şi 
subsumată activităţilor maritime şi de pescuit. În acest mod simplu, toate programele de subvenţionare şi de investiţii de care a 
beneficiat sectorul agricol, au ocolit piscicultura, mai ales din cauza asocierii pisciculturii, care este o activitate care îmbină 
activităţile agricole cu zootehnia, cu pescuitul care nu poate fi subvenţionat întrucât extrage resurse naturale din mediul 
înconjurător. Astfel, peştele a devenit singurul produs agricol care nu a primit subvenţie, spre deosebire de suine, bovine, 
ovine, sectorul avicol, albine şi viermi de mătase. 

Situaţia de declin cu care se confruntă sectorul de piscicultură din România trebuie să determine autorităţile din domeniu 
să acţioneze în sensul recuperării încrederii în activitatea investiţională din piscicultură şi acvacultură.  

Un impact major asupra competitivităţii sectorului de piscicultură din România îl poate avea îmbunătăţirea sistemului de 
acte normative care guvernează activitatea.   

Vă mulţumesc,                Deputat 
Neculai Iftimie 

*** 
 

PSD propune noi măsuri de sprijin pentru agricultori și tineri 
 

Începând cu luna ianuarie 2017, Ministerul Agriculturii a implementat scheme de ajutor pentru producătorii interni de 
legume și fructe. Iată că în 2019, guvernul PSD are prinse în buget subvenții pentru producătorii agricoli de legume și fructe 
care au efecte foarte bune: Programul Tomate Românești și Programul de sprijin cultivare usturoi. Veștile bune continuă 
deoarece în bugetul pe 2019 este prins și programul de 10 Centre de colectare și procesare legume fructe, program prevăzut în 
Programul de guvernare. 

Mai mult,  PSD propune un nou tip de subvenție în legumicultură: „ Programul primul solar” care va sprijini fiecare 
familie care dorește să își facă un solar de legume și care va beneficia de finanțarea necesară pentru investiția în spațiul 
protejat. În continuarea măsurilor de succes luate de guvern,  PSD a hotărât să meargă pe aceeași linie și cu alte măsuri 
suplimentare. Se dorește susținerea tinerilor pentru cumpărarea de locuințe, prin programul „Prima Casă”, astfel încât creditul 
să fie luat și rambursat în condiții mai avantajoase, prin rate fixe și condiții mai ușoare de creditare. 

Programul va sprijini tinerii că să aibă acces la o locuință și pe de altă parte va impulsiona domeniul construcțiilor. Este 
avută în vedere și înghețarea impozitelor pe proprietate până în anul 2040.  

PSD continuă să-și ducă la îndeplinire măsurile asumate în Programul de Guvernare și totodată lucrează la noi măsuri 
menite să faciliteze și să îmbunătățească viața românilor pentru că România merită mai mult! 

Românii merită mai mult!       Deputat 
Alexandru Rotaru 

*** 
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De Ziua Internațională a Familiei, 15 mai, să reflectăm la importanța familiei pentru societatea românească de azi și de 
mâine. Viitorul familiei stă în susținerea copiilor, iar în acest sens, coaliția a adoptat luna trecută “gROwth - Contul 

individual de economii Junior Centenar”, care așteaptă discutarea de către CCR a sesizării de neconstituţionalitate, pe 
data de 5 iunie, la 4 zile după Ziua copilului (1 iunie) 

 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Familia reprezintă locul de unde plecăm și unde ne întoarcem de fiecare dată, întrucât reprezintă elementul central în jurul 

căruia se organizează întreaga noastră existență. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a declarat pe 15 mai 1993, 
celebrarea la această dată a Zilei internaționale a familiei. În viziunea noastră creștină și românească, uniunea dintre un bărbat 
și o femeie reprezintă cea mai veche instituție, binecuvântată de Dumnezeu în Rai odată cu Adam și Eva și singura taină 
celebrată în doi, prin nunta de la Cana Galileei, așa cum știm din istoria biblică.  

Deși societatea modernă cunoaște astăzi numeroase devieri de la fundamentele familiei naturale, și avansează de multe ori 
posibilitatea reducerii imoprtanței familiei tradiționale sau chiar a inutilității acesteia în timpurile avansate ale tehnologiei, 
tocmai aceaste pseudo-atitudini promovate de anumite grupuri sociale creează din ce în ce mai multe cazuri de rătăciri, 
depresii și tulburările de comportament. Libertatea și demnitatea umană sunt cele mai de preț principii, iar ele își găsesc sensul 
în maturitatea familiară în care fiecare trăiește și se dedică celuilalt, iar acest model de viață promovat de străbunii noștri și de 
morala creștină pe care am moștenit-o, trebuie să rămână la fel de actual și pentru generațiile viitoare.  

Ziua Internațională a familiei este sărbătorită în toate județele țării, ea având importante valențe în cadrul societății. Nici  
în Bacău nu lipsesc inițiativele în acest sens: pe data de 19 mai în Parcul Unirii-1 decembrie 1918 se vor organiza diverse 
activități recreative pentru părinți și copiii. România este o țară tradițională în care moralitatea și tradiția trebuie să rămână 
fundamentele civilizației noastre, iar copiii trebuie să beneficieze de o creștere și o educație sănătoasă care înainte de toate vin 
din cadrul familiar. Coaliția de guvernare pune un accent deosebit pe susținerea celor tineri, pe dezvoltarea generațiilor, pentru 
că nouă ne pasă de viitorul României. Pentru ca părinții să le poată garanta copiilor un standard de educație pe viitor, coaliția 
de guvernare a adoptat la începutul lunii trecute, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental “gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”. 
Proiectul constă în crearea, la libera alegere a părinţilor, a unui cont special de economisire sub formă de depozit, pentru 
oricare copil sub 18 ani. Copiii care au deschise astfel de conturi beneficiază de o primă de la stat în valoare de 600 lei anual 
până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în cont în anul respectiv să fie de minimum 1.200 lei. Practic, 
statul român le oferă o dobândă de 50% din valoarea depozitului sub forma acestei prime.  

Copiii sunt viitorul țării noastre, iar pentru o continuitate a poporului român trebuie să acordăm maximă importanță 
familiei românești și copiilor care se nasc, cresc și se dezvoltă în familie. Sperăm ca la scurt timp după Ziua copilului ce o vom 
celebra la 1 iunie, să putem vorbi despre implementarea programului „gROwth – Contul individual de economii Junior 
Centenar”, întrucât sesizarea de neconstituţionalitate asupra Legii făcută de Președintele României va fi discutată de Curtea 
Constituțională a României pe data 5 iunie.  

Știm cu toții cât de importante sunt familia și copiii pentru dezvoltarea societății românești. Împlinirea se realizează și se 
regăsește numai în cadrul familiei ce trebuie să rămână fundamentul unei societății morale și solide. În cadrul familiei regăsim 
bucuria; ea ne maturizează pe fiecare dintre noi și ne face să experiem toate etapele existenței.  Deși cu toții ne dorim evoluția 
către modernitate, nu trebuie să renunțăm la ceea ce este vechi și solid. Familia este eternă, iar funcția ei socială va rămâne la 
fel, pentru că din ea ne tragem seva pentru prezent și viitor. La mulți ani tuturor familiilor românești, europene sau 
internaționale! 

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
Câștigul salarial mediu net al românilor, la un maxim absolut! 

 

Guvernul și majoritatea parlamentară PSD își respectă angajamentele luate în fața românilor, prin sporirea efectivă a 
veniturilor și transpunerea creșterii economice în nivelul de trai al populației. Ultimul barometru în acest sens este majorarea 
câştigului salarial mediu nominal net cu 4,8% în martie 2019, faţă de luna precedentă, care este acum de 3.075 lei, conform 
informațiilor date publicității ieri de către Institutul Naţional de Statistică (INS). De asemenea, salariul mediu brut a fost în 
martie de 5.050 lei, cu 4,8% mai mare decât în februarie. 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  14 - 2019  
Săptămâna 13 – 17 mai 2019  

 

 

13 
 

Vorbim de un nou record absolut atins de Guvernul PSD în ceea ce privește creșterea calității vieții românilor, generată de 
câștigul net, respectiv sumele primite lunar de oameni. În comparație cu martie 2018, câştigul salarial mediu nominal net a 
crescut cu 13,7%, fapt ce înseamnă o creștere a puterii de cumpărare cu circa 9,3 % după scăderea procentul de inflație, 
respectiv de trei ori mai mare față de media ultimilor zece ani! 

Cele mai însemnate salarii medii nominale au fost obținute de cei care lucrează în tehnologia informaţiei, inclusiv 
activităţi de servicii informatice-7.491 lei. De asemenea, salariile medii nete din sectorul bugetar au crescut în martie a.c. cu 
3% în învățământ,  prin acordarea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, cu 1,4% în sănătate şi asistenţă 
socială, și cu 0,5% în administraţie publică. 

Unul dintre factorii care au influențat cuantumul salariilor din martie ale românilor este cel referitor la realizările de 
producţie și creșterea încasărilor, fapt ce demonstrează îndeplinirea unor contracte de performanță economică și realizarea 
unor proiecte de amploare.  

Nici persoanele vârstnice nu vor fi uitate de PSD în acest an, deoarece de la 1 septembrie a.c. punctul de pensie va crește 
la 1.265 lei, cu 15% mai mult raportat la ultima majorare, din 1 iulie 2018. Trebuie subliniat și faptul că, față de 1 ianuarie 
2016, valoarea punctului de pensie a crescut cu 32,5% în intervalul 2016-2018, urmând să ajungă la 36% după 1 septembrie 
2019. De asemenea, potrivit Programului de Guvernare PSD, valoarea prognozată a punctului de pensie pentru perioada 2020 
– 2021 va fi de 1.775 lei la data de 1 septembrie 2020, respectiv 1.875 lei la 1 septembrie 2021. 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Summit-ul de la Sibiu – o oportunitate nefructificată 
Stimaţi colegi, 
Pe 9 mai, la Sibiu, a avut loc Summit-ul informal al şefilor de state şi de guverne din Uniunea Europeană. Pentru o zi 

Sibiul a devenit adevărata capitală politică a Europei, locul unde urma să se decidă viitorul Europei şi al României. 
Organizarea acestui Summit a avut doi actori importanţi, Administraţia Prezidenţială şi Guvernul României prin 

Ministerul Afacerilor Externe. Aceste două instituţii au avut un rol crucial în organizarea şi desfgăşurarea evenimentului. Din 
păcate doar una dintre instituţii a fost reprezentată la cel mai înalt nivel. 

Ştiu că există un format foarte clar cu privire la participarea la lucrările Consiliului European, dar la toate celelalte 
evenimente ar fi fost normal să participe şi doamna Viorica Dăncilă, în calitate de prim-ministru, gazdă şi organizator. 

O reprezentare la cel mai înalt nivel atât la nivelul Preşedinţiei, cât şi la nivelul Guvernului, ne-ar fi ajutat să ne conturăm 
poziţii consensuale şi mai puternice la nivelul Uniunii Europene.  

Unele persoane afirmă că doamna prim-ministru nu ar fi avut unde participa, având în vedere formatul lucrărilor 
Consiliului European. Sigur, la aceste lucrări nu ar fi putut participa, dar ar fi putut participa la mesele de lucru, la întâlniri 
bilaterale şi la orice alte evenimente organizate în marja Forumului. 

Totuşi, nu consider că aceasta a fost cea mai mare problemă, deşi cred că este un element cauzal al faptului că nu am 
reuşit să fructificăm pe deplin momentul de la Sibiu. 

Două teme europene, foarte importante pentru România, trebuiau să fie discutate şi să se ajungă la o soluţie predictibilă, 
într-un termen rezonabil, respectiv: a) intrarea României în spaţiul Schengen; b) ridicarea MCV. 

Referitor la prima temă, care reprezintă un deziderat al întregii clase politice, cel puţin declarativ, România ar fi trebuit să 
intre de foarte multă vreme în Schengen, deoarece îndeplinim toate condiţiile tehnice. 

Având în vedere că intrarea noastră în Schengen trebuie aprobată de toate statele membre, prin consens, depindem de o 
decizie politică, decizie care s-ar fi putut contura la Sibiu. 

Chiar şi în aceste condiţii, exista un calendar negociat prin care România urma să intre în Schengen în două etape, prima 
data cu porturile şi aeroporturile şi, ulterior, cu frontierele terestre. 

Deşi domnul Klaus Iohannis, preşedintele României, nu ne-a informat că ar fi fost abordate cele două teme în cadrul 
discuţiilor sau dacă au fost stabilite, de principiu, anumite decizii cu privire la România în general, am aflat că au fost luate 
unele decizii cu privire la Schengen. 

În acest sens, domnul Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania, a menţuionat că la summit-ul din iunie 
România ar putea intra cu aeroporturile în Schengen. Practic calendarul cu două faze de intrare a devenit, după Sibiu, un 
calendar cu trei faze, nedefinite în timp. 
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Referitor la aspectul ridicării MCV nu am aflat absolut nimic, cel mai probabil acest subiect nici măcar nu a fost atins. 
Menţionez doar că există în Uniunea Europeană şi alte state cu probleme mult mai mari în domeniu justiţiei şi al statului de 
drept, care nu au MCV.  

Oricum, acest instrument, care trebuia să fie rdicat de foarte mult timp, nu are niciun rol practic, ci doar ajută anumite 
state să-şi motiveze deciziile politice luate în defavoarea României, vezi intrarea în Schengen. Există instrumente mult mai 
puternice la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea statului de drept şi a independenţei justiţiei. 

Am observat că sunt unele partide care propun un MCV extins la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, 
acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Franţa, Germania sau Italia nu vor accepta ca un astfel de mecanism să le fie aplicat, şi 
pe buna dreptate. 

În concluzie, Summit-ul de la Sibiu a fost un eveniment deosebit de important pentru România, un eveniment care a pus 
România pe harta politica a Europei, dar la care nu au fost adoptate decizii impoartante pentru România şi pentru români, deşi 
ar fi fost o ocazie excelentă.  

Vă mulţumesc,             Deputat 
Mirela Furtună 

*** 
Determinarea PSD de a susține și apăra veniturile românilor dă roade! 

 

Stimate colege și stimați colegi,  
De la începutul acestei luni, dobânzile calculate la împrumuturile bancare au scăzut considerabil, urmare a înlocuirii 

ROBOR cu un nou indicator de referință care este mai mic cu 30%, respectiv 2,39%, față de 3,37%, cât era ROBOR la 3 luni. 
Practic, orice nou împrumut va fi mai ieftin, cu până la 18%. Românii cu credite vechi pot cere refinanțare. 
Prin decizia guvernului PSD, pentru creditele acordate în monedă națională rata de dobândă va fi compusă din indicele de 

referință calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă 
pe toată perioada derulării contractului. 

Noul indice de referință se aplică atât creditelor noi acordate, cât și la refinanțarea celor aflate în derulare ori cu acordul 
părților formalizat prin act adițional la contractul de credit. 

În acest fel PSD face încă odată dovada că prin OUG 114 a reușit să apere interesele românilor, a limitat profiturile 
bancare făcute pe seama creșterilor de salarii și pensii, a redus dobânzile bancare, a plafonat prețurilor la gaze naturale și la 
energia electrică. În același timp domnul Iohannis și Opoziția cereau vehement abrogarea OUG 114. 

Este evident, deci, pe cine reprezintă fiecare. PSD este alături de cetățeni, președintele Iohannis și PNL sunt alături de 
marile corporații! 

Noul indice de referință care a luat locul ROBOR aduce dobânzi semnificativ mai mici nu doar la creditele bancare uzuale 
ci și pentru programele guvernamentale cu garanția statului. Astfel sute de mii de români, în special tineri, care aplică la 
programul „Prima Casă” sau „Prima Mașină” ori la „INVESTEȘTE ÎN TINE” se vor bucura de dobânzi mai mici și deci vor 
avea plăți mai mici cu împrumuturile contractate. 

În același timp, Guvernarea PSD atrage noi investiţii străine. 
Programul de guvernare al PSD atrage noi investitori străini în România, în ciuda criticilor deşănţate, lansate de 

preşedintele Iohannis şi de liderii Opoziţiei la adreasa politicior guvernamentale. Cifrele din economia reală le demască în 
fiecare zi demagogia şi devoalează minciunile aparatului de propagandă. 

Cifrele oficiale arată clar că investitorii străini oneşti nu pleacă şi nici nu ezită să vină în România, aşa cum susţine Klaus 
Iohannis, Ludovic Orban şi propaganda PNL PLUS USR. 

Investitorii oneşti nu sunt speriaţi de faptul că guvernul le cere să fie corecţi, să nu mai externalizeze profiturile, să nu 
comercializeze produse de o mai proastă calitate decât în ţările de origine şi nu sunt speriaţi de creşterea salariului minim pe 
economie şi de obligaţia de a plăti salarii decente românilor. Climatul economic sănătos, fiscalitatea redusă, sprijinul 
guvernamental pentru investiţiile cu impact semnificativ, sunt tot atâtea motive pentru care noi investitori aleg România ca 
destinaţie pentru proiectele lor de dezvoltare. 

Scenariile economice apocaliptice inventate de domnul Iohannis şi lăudătorii săi nu sunt luate în seamă de investitorii 
serioşi. Investitorii americani sunt primii care ignoră prognozele economice sumbre ale lui Klaus Iohannis şi ale pseudo 
economiştilor Opoziţiei. 

SUA au în România 7720 de firme, cu un capital subscris de 1,12 miliarde de dolari.  
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Numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate a crescut, în primul trimestru din 2019, cu 9,1%, comparativ cu perioada 
similară a anului anterior, la 1.496 de unităţi, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
(ONRC). 

Vă mulțumesc.               Deputat 
Marius Constantin Budăi 

*** 
 

PNL și Orban vor să blocheze creșterea salariilor! 
Stimate colege și stimați colegi,  
Legea salarizării unice va fi anulată dacă domnul Orban ajunge să-și pună în practică teoria! Peste 1,2 milioane de 

angajați la stat vor suferi. Profesorii, funcționarii publici, polițiștii, militarii își pot lua adio de la majorările succesive 
prevăzute în legea inițiată de și votată de PSD, până în 2022. 

Ludovic Orban o spune public, cu subiect și predicat: „Salariile din sectorul public nu trebuie să crească decât după ce 
cresc salariile din sectorul privat și în niciun caz creșterea salariilor funcționarilor nu trebuie să depășească creșterea din 
mediul privat.” 

PSD afirmă răspicat că dezvoltarea României depinde de bunăstarea românilor. Salariile și pensiile vor continua să 
crească așa cum este prevăzut în programul de guvernare. Aceasta este soluția necesară, confirmată de realitate! Creșterea 
puternică a salariilor și a pensiilor realizate în guvernarea noastră este susținută dar a și contribuit la atingerea unor niveluri 
semnificative de creștere economică a țării. 

România trebuie să iasă din zona sărăciei și are resursele necesare s-o facă. Este un fapt că majorarea salariilor de la stat a 
atras și majorări de salarii în mediul privat, dar acest lucru nu a afectat activitatea firmelor. 

Dimpotrivă! România este pe primul loc în Uniunea Europeană la productivitatea raportată la salarii. Eurostat atestă că 
pentru fiecare euro plătit de angajator ca salariu, un român produce 2,17 euro, față de media europeană de doar 1,62 euro. 

Somajul este la minime istorice, respectiv 3,19% în martie 2019! 
Așadar domnul Orban și ai săi se înșeală profund! 
Este complet greșit ca salariile să nu mai crească. 
Este antinațional ca să se renunțe la salariul minim pe economie, o altă măsură pe care PNL o promovează, pentru ca 

firmele străine să-i poată plăti mai prost pe români și să facă profituri mai mari. 
S-a dovedit că practica menținerii salariilor la niveluri cât mai mici, așa cum a fost în guvernarea de dreapta Boc- 

Băsescu, nu încurajează perfomanța și nici productivitatea. 
Calea corectă, benefică, este cea actuală. O demonstrează evoluția țării din acești ani ai guvernării PSD care a asigurat o 

creștere temeinică a bunăstării oamenilor! 
Vă mulțumesc.                 Deputat 

Elvira Șarapatin 
*** 

 

Rareş Bogdan, un moralist abonat la contracte publice 
Stimate colegi și stimați colegi, 
Comparația dintre numărul 1 pe lista PSD și numărul 1 pe lista PNL este edificatoare: Rovana Plumb are o experiență 

dovedită în absorbția fondurilor europene. A reușit să acopere întârzierile lăsate de Guvernul Zero și a dus gradul de absorbție 
la 28%, iar în prezent România a obținut deja 8,5 miliarde euro absorbiți. La PNL, Rareș Bogdan e bun de gură, dar nu a adus 
niciun euro pentru România. Asta e diferența. 

Rareş Bogdan, un moralist abonat la contracte publice. Nimic din ce spune deschizătorul listei PNL la europarlamentare, 
Rareş Bogdan, nu poate fi luat în serios atâta timp cât susţine că este împotriva căpuşării instituţiilor statului dar pentru firmele 
lui nu se aplică această regulă, înjură liderii PNL şi politica liberală dar se aşează în fruntea listei celor pe care, în emisiunile 
de la Realitatea îi trimitea la lada de gunoi a istoriei. 

Capul de listă al europalamenatilor PNL nu este decât un lup moralist și un fariseu abonat la contracte cu statul. O 
„căpușă” care a supt mulți bani de la instituţii publice din Cluj şi chiar de la nivel naţional. Rareş Bogdan are, de 14 ani, 
contracte ce au depăşit 177.000 de euro cu Primăria Clujului, condusă de actualul coleg de partid, Emil Boc, şi de Sorin 
Apostu, multiplu condamnat definitiv pentru fapte de corupţie. N-au ”scăpat” de contractele de PR din bani publici date firmei 
lui Bogdan nici Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, nici ANAF Cluj, nici Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest. 
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Până în prezent, autorităţile, instituţiile, agenţiile, companiile publice sau la care statul este principal sau cel mai mare acţionar, 
portalul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice precum şi alte documente arată că firmele de PR, consultanţă şi publicitate 
ale fraţilor Rareş şi Mihai Bogdan, Vasilică Hoandră şi familiei Bogdan au beneficiat de-a lungul anilor de sume de peste 
1.219.300 de euro din fonduri publice: 127.000 de euro de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, 23.000 de euro de 
la Universitatea tehnică din Cluj Napoca, 2300 de euro de la ARCUB, 308.000 de euro de la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, 110.000 de euro de la Hidroelectrica SA, aproape 100.000 de euro de la Electrica Transilvania Nord SA, 80.000 de 
euro de la Romgaz SA, peste 177.000 de euro de la Primăria Cluj Napoca, 35.000 de euro de la ANAF Cluj, 30.000 de euro de 
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, 27.000 de euro de la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest. 

Astăzi, în această campanie electorală s-au spus multe minciuni și a fost multă manipulare față de PSD. Dar cea mai mare 
minciună e că PSD ar vrea să renunțe la calea europeană! Este cea mai gogonată minciună! Partidul nostru a realizat recent cel 
mai concret plan ca România să intre în Zona Euro! PSD vrea ca România să stea la masa deciziilor din Europa, la fel cum stă 
Germania, Franța sau Olanda! Asta înseamnă exact opusul miciunilor care s-au spus despre noi! 

Vrem ca România să se integreze pe deplin în Europa! Pentru că adevărul e că România încă nu a aderat în totalitate la 
Uniunea Europeană! 

România încă e tratată ca un țară de mâna a doua în acest club al Uniunii Europene! Iar noi spunem că acest tratament 
diferențiat, acest dublu standard, trebuie să înceteze! 

Încă sunt firme multinaționale care tratează România ca o ladă de gunoi a pieței comune europene! Vin să vândă aici ceea 
ce nu pot vine în Franța, Germania sau Belgia! Vin să ne dea copiilor noștri alimente care seamănă cu cele din Occident, dar 
care sunt de o caitate mai proastă! Vin să dea bătrânilor noștri medicamente care par a fi cum sunt cele din Vest, dar în 
realitate sunt medicamente contrafăcute! 

Vreau ca românii să aibă salarii la fel ca cele din Europa! Acesta este obiectivul PSD! Și vom continua să creștem 
salariile chiar dacă Iohannis și cei de la PNL vor încerca să ne blocheze. 

Vă mulțumesc.                Deputat 
Răzvan Rotaru 

*** 
 

Codul penal, pus în acord cu deciziile CCR și cu directivele de confiscare extinsă 
și cea privind prezumția de nevinovăție 

Stimați colegi,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
Plenul Camerei Deputaților a votat modificările Codului Penal și ale Codului de procedură penală, după ce Comisia 

parlamentară specială privind legile Justiției a acordat un raport favorabil schimbărilor efectuate.  
Modificările operate în ceea ce privește Codul penal sunt foarte bune, fiind eliminate toate prevederile care au fost 

declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. În paralel, noua lege a Codului Penal prevede implementarea 
directivelor europene referitoare la prezumția de nevinovăție și la confiscarea extinsă, care trebuiau introduse încă de anul 
trecut în legislația penală. De asemenea, s-a hotărât rămânerea în forma inițială a unor articole care nu au fost atacate sau nu au 
fost declarate neconstituționale de către CCR. Un astfel de articol se referă la introducerea unui termen de un an în care se 
poate emite un denunț: „Denunțătorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost 
sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii acesteia”. 

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, precum și a Legii nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, transpune în legislația națională atât Directiva 2014/42/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor 
infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, cât și Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 
martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în 
cadrul procedurilor penale.  

Astfel, în ceea ce privește stabilirea vinovăției comiterii unor infracțiuni, Comisia specială a modificat art. 16, alin. 3, lit. 
a), astfel încât fapta este săvârșită cu intenție când „prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea 
acelei fapte. Ori de câte ori legea penală prevede că pentru a putea fi infracțiune se impune săvârșirea faptei într-un anume 
scop, infracțiunea trebuie să fie săvârșită cu intenție directă, care să rezulte în mod neîndoielnic, din circumstanțele concrete 
ale cauzei”. Totodată, s-a introdus un nou alineat la art. 65 referitor la pedeapsa accesorie, respectiv: „Pe durata suspendării 
sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă executarea pedepselor accesorii”. 
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După doi ani de activitate și muncă asiduă a Comisiei parlamentare speciale privind legile Justiției, sunt convinsă că a 
reieșit un Cod Penal mult îmbunătățit, mai ales prin armonizarea celor două directive, recomandările CCR și admiterea 
amendamentelor CSM.  

Aveam nevoie de aceste modificări, deoarece în nicio țară din lume oamenii nu sunt încătușați în văzul tuturor până nu 
sunt declarați definitiv vinovați. Mai mult, toate articolele cu vicii de constituționalitate au fost eliminate din textul ultimei 
forme a legii votate de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional.  

În concluzie, este vorba de un nou Cod Penal și Cod de procedură penală foarte bune, armonizate cu directivele europene 
necesar a fi implementate, precum și cu realitățile actuale românești.  

  

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
 

Copiii cu autism au nevoie de îngrijire paliativă permanentă 
  

Stimate colege, stimați colegi, 
Având în vedere că în Legea nr. 448/2006 privind drepturile de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi se 

stabilește că termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copiii cu anumite dizabilități este 
de minimum 6 luni şi maximum 2 ani, am apreciat că pentru minorii care suferă de tulburări din spectrul autismului trebuie să 
luăm în considerare majorarea acestui termen până la împlinirea vârstei de 18 ani, întrucât recuperea completă a acestora nu va 
fi realizată niciodată.  

De aceea, am depus în Parlament pentru o inițiativă legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 prin 
introducerea unei excepţii de la prevederile alin.(2), astfel încât pentru copiii cu handicap a căror afecţiune se încadrează în 
tulburările din spectrul autismului, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecţia copilului stabileşte un 
termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani. 

Pentru acești copii care suferă de afecțiuni degenerative, cum este autismul am introdus extinderea termenului de 
valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap până la vârsta de 18 ani.   

Ca medic pediatru, nu pot să nu atrag atenția asupra importanței pe care comunitatea o are în viața unei persoane cu 
autism și să vă certific faptul că această afecțiune este una ireversibilă în cele mai multe cazuri. Sigur că rolul pe care îl au 
serviciile sociale sau măsurile instituționale este unul major, dar, în același timp, integrarea în societate este responsabilitatea 
familiei și a membrilor comunității locale. Cred cu tărie că efectele autismului și a tulburărilor de dezvoltare care împiedică 
socializarea pot fi diminuate acolo unde se poate, atât timp cât există toleranță, deschidere și apropiere. În cele din urmă, cred 
că toți putem fi de acord că scopul nu trebuie să fie instituționalizarea și izolare de societate ci integrarea și participarea pe cât 
posibil la viața comunității. 

Astfel, apreciez că în cazul copiilor cu autism trebuie să avem în vedere modificarea Legii nr.448/2006, în sensul 
prelungirii perioadei valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani. Vă 
mulțumesc.   

Deputat 
Tamara Ciofu 

*** 
Creșterea salariului minim, o necesitate! 

Stimate colege, stimați colegi,  
PSD îi susține pe români, PNL (de)servește corporațiile! Această evidență este clară mai ales în privința salariului minim. 

PSD a crescut salariul minim în România, așa cum nimeni n-a făcut-o vreodată! 
Degeaba încearcă domnul Orban și ai săi să se disculpe și să deturneze atenția! Ei niciodată nu au susținut creșterea 

salariului minim pentru români. Dimpotrivă. Au promovat mereu interesele corporațiilor susținând că un salariu minim mai 
mare este „populism”, că măsura majorării acestuia este „fundamental anti-socială” și prin urmare s-ar impune „abandonarea” 
ei. Altfel spus PNL-ul lui Orban vrea ca românii să muncească pe nimic, să nu fie deloc protejați, pentru ca marile corporații să 
facă profituri cât mai grase. Sunt evidențe care reies clar din documente asumate public.  

În calitate de membru în Comisia pentru muncă și protecție socială consider că toți românii trebuie să știe realitatea și să 
cunoască adevărul despre veniturile lor. 
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Din 2016 și până acum în guvernarea social-democrată, majorarea salariului minim net, adică bani în mână este de 36%, 
de la 925 lei la 1263 de lei. Angajații cu studii superioare primesc salariu minim diferențiat, 1414 de lei, în prezent, în timp ce 
în construcții acesta este de 2363 de lei.     

PNL nu a susținut niciodată creșterea salariului minim! Dimpotrivă, a considerat că este o măsură „distructivă”, în 
documente asumate public de diverși lideri și reprezentanți. Liberalii lui Orban au mers până acolo, încât au susținut că 
majorarea salariului minim este o măsură „populistă”, fundamental anti-socială” că se impune „abandonarea” acesteia. 

Prin astfel de atitudini și politici se face diferența clară între un partid care ține cu românii, precum PSD, și unul ca PNL 
care susține creșterea profiturilor corporațiilor, inclusiv pe seama exploatării pe nimic a muncii oamenilor. Realitatea 
demonstrează că politica PSD este benefică! Creșterea salariului minim a atras și majorarea celorlalte salarii, inclusiv în 
mediul privat, creșterea puterii de cumpărare, precum și sustenabilitate economică. 

România, în niciun caz nu a devenit mai puțin atractivă, pentru că munca este mai bine plătită, așa cum acuzau domnul 
Iohannis și PNL. Numărul firmelor cu capital străin, nou înființate în România, este mai mare cu 9,1%, în primul trimestrul al 
acestui acest an față de anul trecut. Este proba clară că guvernarea PSD asigură un mediu economic bun, atractiv pentru 
companiile oneste care vor să facă afaceri corecte la noi în țară.  

Vă mulțumesc.        Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
Pe 26 mai, la alegerile europarlamentare, să acordăm votul nostru acelor candidați patrioți 

care îndrăznesc, cu mult curaj, să facă auzite nevoile reale ale României în Europa. 
Candidații PSD sunt singurii care aduc consecvență în dezvoltarea României  
și dau dovadă de curaj în lupta împotriva standardului dublu european 

 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Peste aproximativ două săptămâni vom avea alegeri europarlamentare, eveniment important pentru ceea ce înseamnă 

vocea României la nivelul Uniunii Europene. Comunitatea europeană a luat naștere tocmai pentru a întări forța bătrânului 
continent european la nivel mondial, prin alăturarea mai multor state care să își aducă contribuția distinctă și unică în acest 
proiect comun. Astfel, deși unite prin aceeași dorință de evoluție împreună, fiecare țară membră a Uniunii Europene trebuie să-
și păstreze vocea și identitatea proprie.  

Partidul Social Democrat, prin candidații pe care îi propune, dorește să facă auzită vocea României la nivel european, însă 
acea voce care apără interesele țării și conlucrează pentru binele românilor. Prin măsurile luate pe baza programului de 
guvernare, coaliția a adus la îndeplinire promisiunilor făcute la finele anului 2016, unele dintre cele mai importante și care 
privesc pe fiecare român ce dorește să lucreze și să trăiască în țara lui, fiind mărirea salariilor și a punctului de pensie, iar odată 
cu aceste augmentări salariale și creșterea econimiei și a puterii de cumpărare. Nivelul de trai al românilor este astăzi mai 
ridicat pentru că Partidul Social Democrat a îndrăznit să arate că se poate, realizând lucruri pe care nimeni nu le-a făcut până 
acum, în ciuda vocilor ce afirmau că România nu poate susține prin economia sa internă aceste bugete, argument total fals, 
invocat de aceia care se ascund în spatele unor pseudo-justificări.  

De asemenea, au fost dinamizate proiectele privind acordarea subvențiilor din agricultură, permițându-le astfel fermierilor 
să-și susțină producția și implicit să ofere românilor produse tradiționale și sănătoase. România are nevoie de reprezentați la 
nivelul Parlamentului European, care să aibă inițiativă de deschidere a producției agricole românești către marile piețe 
europene și internaționale. Candidații PSD se vor bate pentru susținerea țării noastre și pentru susținerea potențialului de 
export în ceea ce privește producția agricolă. Există numeroase țări în Europa care de exemplu nu produc o cantitate atât de 
mare de legume din pricina condițiilor de mediu nefavorabile sau a infertilității solului. România trebuie să revină între țările 
de frunte în acest domeniu în Europa. În acest sens, candidații PSD își vor face vocea auzită în Europa pentru ca România să 
fie din ce în ce mai căutată de marile piețe internaționale agricole. Un alt proiect primordial pentru viitorii europarlamentari 
PSD este și implicarea pentru ca în România să ajungă și mai multe fonduri europene, pentru că țara noastră merită mai mult. 
Potențialul țării noastre este foarte mare, iar România trebuie să fie tratată la fel ca țările din centrul și nordul Europei, nu 
printr-un așa zis standard dublu, ci făcând uz de loialitate ca valoare europeană, să fie tratată ca un partener egal. 
Reprezentanții noștri la nivel european trebuie să ridice fruntea sus și să susțină cauza României în ciuda tuturor vocilor 
europene care vor să plaseze țara noastră pe o treaptă inferioară.  

Trebuie să ținem cont că avem o poziție strategică, importantă pentru o Europă sigură și puternică, iar resursele naturale și 
potențialul uman sunt admirate de toți partenerii noștri. Europa trebuie să privească România cum se privește pe sine, pentru că 
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România a fost și va fi întotdeauna parte din identitatea europeană. Nu trebuie să convingem Europa de acest lucru. Sau dacă 
trebuie, o vom face prin candidații propuși pe listele Partidului Social Democrat, pentru că aceștia au demonstrat că se pot bate 
pentru o viață mai bună a românilor și cunosc foarte bine modalitățile prin care pot să impună proiectele românești în fața unor 
parteneri europeni, care uneori par să ia decizii mai favorabile unora decât altora. Suntem convinși că românii atunci când își 
vor da votul, vor lua cea mai înțeleaptă decizie, bazată pe realizările vizibile ale actualei guvernări.  

 

Deputat 
Ciprian-Constantin Șerban 

*** 
Şapte decenii de la adoptarea Convențiilor umanitare de la Geneva 

 

Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, 
Experiența conflictelor armate a demonstrat că sunt însoțite de violențe excesive, care afectează în aceeași măsură forțele 

care iau parte direct la ostilități, cât și populația civilă, victimă nevinovată a confruntărilor militare. Este o arhivă a amintirilor 
triste, care nu trebuie uitate sau repetate! Din nefericire, vedem deseori relatări din zonele de conflict care prezintă imagini 
cumplite, cu copii mutilați aflați, în cel mai bun caz, pe patul de spital. Copii răniți în conflicte armate, copii lăsați orfani după 
ce părinții și rudele apropiate li s-au stins în războaie care nu sunt ale lor. Sunt așa-numitele “victime colaterale” fără nicio 
vină, oameni care își pierd viața, care rămân mutilați, care rămân fără acoperiș deasupra capului din cauza distrugerii 
localităților lor ca urmare a violențelor. 

În acest an, se împlinesc șapte decenii de la adoptarea Convențiilor umanitare de la Geneva (12 august 1949). Având în 
vedere importanţa şi semnificaţia lor pentru protejareavieții și demnităţii umane, data în care România a devenit parte la 
acestea (14 mai 1956) a fost declarată  Ziua Dreptului Internațional Umanitar (Legea nr. 177/ 2013). 

În urmă cu 70 de ani, când comunitatea internațională a adoptat Convențiile,care formează fundamentul dreptului 
internațional umanitar,s-a făcut un pas important în direcția creării mecanismelor de protecție împotriva abuzurilor și 
tratamentului discreționarși a limitării violențelor și distrugerilor în caz de război.Tabloul sumbru al consecințelor 
conflictelorarmate cuprinde de la privarea victimelor conflictelor de asistență umanitară elementară, de la masacrarea copiilor, 
la violarea femeilor, de la torturarea prizonierilor de război, larecurgerea la înfometarea populației ca metodă de război, iar 
deportările și separarea membrilor de familie sunt la ordinea zilei în situații de confict armat. 

În cele șapte decenii de la adoptarea Convențiilor umanitare de la Geneva, s-ademonstrat că atunci când 
prevederileacestora sunt respectate,o mare parte din suferințele umane pot fi prevenite sau diminuate. Ce se întâmplă, însă, 
atunci când aceste reglementări nu sunt respectate? Rezultatul este haosul, sunt victimele nevinovate, sunt distrugerile lăsate în 
urmă de părțile aflate în conflict, cărora nu le pasă nici de drepturile omului și nici de Convențiile umanitare de la Geneva! 

Tocmai de aceea, cunoaștereași respectarea principiilor dreptului internaţional umanitar sunt determinate deexistența unui 
cadru juridic adecvat și eficient, pe care statele semnatare trebuie să-l asigure prin legislația națională. Parlamentul, prin poziția 
sa de putere legislativă, are competența de a promova prevederile dreptului internațional și de a asigura garanția cunoașterii 
lor. Pentru aceasta, Parlamentul dispune de instrumentele adecvate pentru a supraveghea acțiunile Guvernului cu privire la 
îndeplinirea obligațiilor asumate prin ratificarea tratatelor de drept umanitar.   

Guvernul, la rândul său,are capacitatea și autoritatea de a transmite în societate normele specifice domeniului, de a se 
asigura că instituțiile din teritoriuși structurile de apărare și de securitate primesc instrucțiunile necesare pentru o bună 
gestionare a măsurilor de cunoaștere și aplicare în caz de conflict armat.Tocmai de aceea, Guvernul este cel care poartă în fața 
instanțelor internaționale răspunderea pentru încălcarea prevederilor acestor tratate. Adoptarea de către România a Zilei 
Dreptului Internațional Umanitar reprezintă un demers care, la inițiativa Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar, a 
găsit susțineredin partea Parlamentului României. Marcarea acestei zile, ajunsă în acest an la ce-a de-a şasea ediţie, are ca 
obiectiv atât informarea societății românești cu principiile generale și drepturile fundamentale ale persoanei, cât și evidențierea 
obligațiilor ce revin structurilor statului pentru îndeplinirea responsabilităților asumate. 

Pacea și bunăstarea populației sunt cele mai importante responsabilități ale statelor și ale structurilor unei societăți 
democratice. Viața și demnitatea umană merită respect și protecție, iar pentru aceasta noi toți avem obligația de a promova 
înfăptuirea idealurilor păcii, respectului și înțelegerii reciproce! 

Deputat 
Rodica Paraschiv 

*** 
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 Întrebări 

Adresată doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
 

Situația Centrelor de Management Integrat al Deșeurilor 
Stimată doamnă ministru, 
La nivelul României, s-au construit și operarea depozite ecologice de deșeuri, denumite Centre de Management Integrat 

ale Deșeurilor. Aceste trebuiau să se înființeze și să se operaționalizeze, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, aLegii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice și a OUG nr. 64/2009. 

Majoritatea centrelor s-au construit prin accesarea fondurilor europene pe Axa Prioritară 2 POIM, în prezent, o bună parte 
din ele fiind neoperaționale din cauza fie a neexecutării recepției, fie a unor litigii dintre contractant și subcontractant, pe de o 
parte, și UAT și ADI, pe de altă parte. 

România a fost sancționată cu procedura de infringement de  multiple ori din cauza nerespectării normelor europene de 
mediu, iar existența CMID este o necesitate pentru ca România să se alinieze statelor civilizate din cadrul UE, să protejeze și 
să conserve mediul și să găsească soluții viabile pentru colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă 
rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Câte Centre de Management Integrat ale Deșeurilor (CMID) sunt operaționale, în prezent, în România? 
2. Câte litigii în curs sunt între  contractanții/ subcontractanții  și UAT/ ADI,  ce au ca obiect lucrările de antrepriză la 

CMID din întreaga țară? Care sunt acestea? 
3. Câte litigii soluționate definitiv sunt între  contractanții/ subcontractanții  și UAT/ ADI,ce au ca obiect lucrările de 

antrepriză la CMID din întreaga țară? Care sunt acestea? 
4. Care eate valoarea totală a proeictelor accesate pentru construirea și funcționarea CMID la nivel național? 
5. Care este situația actuală a colectării deșeurilor în jud. Alba și care este stadiul operaționalizării CMID de la Galda de 

Jos? 
Cu deosebită considerație,              Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 

 

Adresată doamnei lect. univ. dr. Ana Birchall, ministrul interimar al Justiției 
     doamnei prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Reabilitarea și extinderea bazei materiale a Școlilor de Drept de la București și Cluj Napoca 
 

Stimată doamnă ministru, 
Este binecunoscut faptul că, de-a lungul existenței statului nostru național unitar, Școlile de Drept de la București și Cluj-

Napoca au fost, sunt și vor fi cele mai prestigioase instituții de învățământ superior juridic din țară. Evoluția politică, 
economică și socială a țării a fost strâns legată de valorile intelectuale pe care Facultatea de Drept de la Universitatea ”Babeș-
Bolyai” Cluj-Napoca și Facultatea de Drept a Universității din București le-au  format și dat societății. Peste 50% din corpul de 
elită al magistraților români este format din absolvenți ai acestor două facultăți iar cei mai mari doctrinari ai țării, personalități 
marcante ale lumii juridice internaționale, au fost și sunt cadre universitare al acestor două instituții. Cele două facultăți au 
creat și îmbogățit dreptul nostru contemporan, au scris Constituțiile țării și au așezat relațiile sociale existente la un moment 
dat în societate în norme juridice clare, trainice și scrise cu migală. Nu în ultimul rând, cele două lăcașuri de cultură juridică au 
dat țării cei mai mulți prim-miniștri, miniștri și au populat guvernele care au condus România pe drumul integrării europene și 
nord-atlantice. Este o realitate faptul că oamenii care au trecut pragul celor două facultăți și-au pus în mod fundamental 
amprenta asupra  evoluției și infrastructurii moderne a acestui stat, au fost temerari ai timpurilor lor și mari vizionari ale celor 
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viitoare. Dacă timpul nu a putut înlătura amintirea eforturilor şi jertfelor celor care au contribuit la construcţia sediilor celor 
două facultăți, el şi-a pus însă implacabil amprenta asupra clădirilor, care acum, la peste 100, respectiv 80 de ani de la 
edificarea lor, au nevoie grabnică de renovare şi modernizare. 

Facultatea de Drept de la UBB Cluj-Napoca, cu sediul pe Strada Avram Iancu 11, Cluj-Napoca, a devenit neîncăpătoare 
în raport cu efectivul actual de sutdenți și cadre universitare, fiind nevoiți să desfășoare cursurile în amfiteatre din alte 
facultăți. 

Facultatea de Drept a UB are doar un corp de clădirea reabiltat, și doar pe finisaje exterioare, restul clădirii fiind afectat de 
igrasie, putrezirea/ erodarea pardoselei, degradarea amfiteatrelor din lemn, distrugerea parțială a mobilierului școlar vechi de 
peste 70 de ani, decolorarea fațadei și a frontiscipiurilor cu adagii latine etc. 

Ambele facultăți sunt umbrite de cele private, care dețin săli de judecată pentru procese simulate, birouri individuale 
pentru fiecare cadru universitar, laboratoare moderne de criminalistică și informatică. Din aceste considerente, studenții și 
cadrele didactice sunt nevoiți să apeleze la metodele rudimentare de predare, aplicațiile practice fiind îngrădite de lipsa 
infrastructurii specifice.  

Cu toate acestea, studenții celor două  facultăți  continuă să fac sacrifcii supraomenești și să ocupe primele locuri la 
concursurile naționale de admitere în profesiile juridice, dar și să populeze mediul academic juridic românesc.  

Considerăm că atât ei, cât și întreaga societate românească merită să beneficieze de două facultăți noi, performante, cu 
laboratoare de criminalistică și săli pentru procese simulate, cu table SMART și mobiler școlar nou. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă 
rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă MJ și/sau MEN are în plan alocarea de fonduri publice către Facultatea de Drept a UBB, respectiv  Facultatea de 
Drept a UB în vederea modernizării și extinderii celor două sedii principale? 

2. Dacă Guvernul României, în acord cu politica de dezvoltare a unui ”Cartier al Justiției”, este preocupat și de crearea 
infrastructurii școlare adecvate învățământului juridic superior de la cele două facultăți de Drept? 

3. Cum ar putea cele două facultăți să benenficieze în cel mai scurt timp de finanțări de la bugetul de stat, în vederea 
reabilitării și extinderii celor două clădiri situate pe Strada Avram Iancu 11, Cluj-Napoca, respectiv Bulevardul Mihail 
Kogălniceanu 36-46, București? 

Cu deosebită considerație,       Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
 

Adresată doamnei lect. univ. dr. Ana Birchall, ministrul interimar al Justiției 
      doamnei prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
  

Evoluția combaterii consumului și traficului de droguri în România 
Stimată doamnă ministru,  
În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 
1. Câte condamnări au existat în România, în perioada 2009-2019, privind infracțiunile de consum și trafic de droguri? 
2. Câte dosare penale au existat în România, în perioada 2009-2019, privind infracțiunile de consum și trafic de droguri? 
3. Care sunt mediile de vâstă la subiecților activi ai infracțiunilor prevăzute la pct. 1 și 2, din perioada 2009-2019? 
4. Care sunt cheltuielile judiciare, defalcat pentru perioada 2009-2019, privind combaterea cestui fenomen? 
5. Dacă MJ elaborează/ a elaborat studii criminologice, medicale, sociologice etc.  privind dezincriminarea parțială a  

consumului unor anumite tipuri de droguri? 
6. Care este valoare totală a drogurilor confiscate în urma proceselor penale din perioada 2009-2019? 
7. Care este politica guvernamentală privind combaterea consumului și traficului ilicit de droguri în România? 
Cu deosebită considerație,               

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
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Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

 

Care este situația finanțărilor spitalelor regionale ? 
Stimată doamnă ministru,  
Având în vedere că studiile făcute de instituțiile europene arată că 300 de milioane euro nu sunt suficiente pentru a 

construi 3 spitale care costă 1,5 miliarde și logic e mult mai bine ca Guvernul să folosească parteneriatul public privat pentru a 
acoperi diferența de cost, vă rog să-mi comunicați care este situația finanțării acestor obiective strategice în acest moment. 

Deși cei 300 milioane euro pot fi folosiți pentru partea pusă de stat în parteneriat, iar diferența poate fi susținută de 
partenerul privat, care își va recupera investiția din serviciile medicale decontate de Casa de asigurări, este important să 
finalizăm cât mai repede procedurile birocratice și să începem construcția acestor unități sanitare regionale, care sunt așteptate 
de românii din toată țara.   

Solicit răspuns scris.         
Cu deosebită stimă,         Deputat             

Tamara Ciofu 
*** 

 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Acordarea de servicii medicale gratuite pentru prevenirea și tratarea problemelor 
de sănătate mintală a femeilor înainte și după naștere 

Stimată doamnă ministru,  
Având în vedere că înainte și după naștere femeile sunt predispuse la depresii ce implică atât siguranța și sănătatea 

acestora, cât și a copiilor, consider necesar acordarea de servicii medicale gratuite pentru prevenirea și tratarea problemelor de 
sănătate mintală care pot să apară în aceste perioade.       

Bolile psihice reprezintă o afecțiune în creştere, iar serviciile medicale şi de îngrijiri de sănătate mintală se pot realiza 
numai în structuri specializate. De aceea este important ca toate femeile care se află în această situație să beneficieze de 
consiliere medicală specializată în sănătate mintală.   

Din mai multe motive, femeile însărcinate fac depresii. Tulburările de anxietate ce pot apărea în sarcină sau după nașterea 
copilului sunt determinate cel mai adesea de preocupările legate de siguranța fătului. Anxietatea, pe lângă suferința pe care o 
poate produce în sine, este dăunătoare dacă va modifica în mod negativ comportamentul. Unele femei, pentru a ameliora 
aceste stări depresive sau anxioase, recurg la false remedii, care dăunează sănătății, cum este alcoolul sau tutunul. 

Riscul crește de asemenea imediat după naștere, în prima lună, perioadă numita post-partum. Deși lucrurile pot decurge 
foarte frumos și normal în această perioadă foarte sensibilă, de mari schimbări, unele femei resimt diverse grade de suferință 
psihică. 

Majoritatea femeilor, până la 80%, pot să aibă perioade de emotivitate marcată, de lacrimi inexplicabile, de temeri, și pot 
resimți dureros un sentiment de ruptură între mamă și copilul nou-născut. 

În urma aspectelor prezentate vă solicit să-mi comunicați dacă susțineți acordarea de servicii medicale gratuite pentru 
prevenirea și tratarea problemelor de sănătate mintală a femeilor înainte și după naștere.    

Solicit răspuns scris. 
Cu deosebită stimă,              Deputat 

Tamara Ciofu 
*** 
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Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
    domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Care sunt măsurile pe care le veți implementa pentru deblocarea lucrărilor 
de construcții la obiectivele de investiții publice? 

Stimate domnule ministru, 
Cu toate că OUG nr. 114/2018 își demonstrează beneficiile scontate pentru industria construcțiilor, iar patronatele din 

domeniu recunosc utilitatea deciziilor Guvernului și faptul că se revitalizează un segment economic important, în mai multe 
județe din țară nu se prezintă nicio firmă la licitațiile pentru care s-au alocat fonduri în vederea realizării de lucrări la 
infrastructura de transport. 

De asemenea, deși patronatele din construcții estimează că prin majorarea salariului minim din construcţii la 3.000 de lei 
brut pe lună simultan cu scutirile de taxe, reducerile de contribuții și alte facilități fiscale se sprijină puternic investițiile în 
construcții, sunt foarte multe obiective de interes local aprobate, dar pentru care nu există interes din partea constructorilor de a 
se începe lucrările.  

În același timp o altă problemă este cea a scumpirii materialelor de construcții și aici mă refer în special la preţul 
bitumului care a crescut în ultima perioadă de două ori şi jumătate şi efectul pe întregul buget de drumuri este semnificativ 
pentru primăriile și consiliile județene care au scos la licitație lucrări la infrastructura rutieră și pentru care nu au oferte pentru 
realizarea investițiilor. 

Având în vedere aspectele prezentate, vă rog să-mi transmiteți care sunt măsurile pe care le veți implementa pentru 
deblocarea lucrărilor de construcții la obiectivele de investiții publice. Solicit răspuns în scris.  

Cu deosebită stimă,  
Deputat 

Răzvan Rotaru 
*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 
 

 Declarații politice 
Ecaterina Andronescu vrea să modifice ILEGAL admiterea în licee. 

 

PNL solicită ministrului Educației să nu modifice calendarul admiterii în învățământul liceal, cu două zile înainte de 
probele vocaționale de stat! Ecaterina Andronescu întârzie voit publicarea cifrei de școlarizare, pune în pericol posturile a mii 
de profesori și forțează mii de copii să abandoneze școala! A făcut din școala românească un butoi de pulbere, care stă să 
explodeze! 

Demiterea acesteia e mai urgentă ca niciodată. Prin tot ce face zi de zi ne demonstrează că vrea să îngenuncheze întreg 
sistemul educațional. Este mai toxică pentru sistemul de învățământ decât ”pamblică” sau ”genunche” la un loc! Andronescu a 
băgat frica în rândul profesorilor și a crescut sentimentul de siguranță în rândul elevilor și părinților. Nimeni nu mai știe ce 
probe vor trebui să susțină elevii, în ce perioade și la ce clase vor putea fi înscriși în acest an.  

Să modifici cu câteva zile înaintea probelor deja anunțate metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii, 
procedurile de organizare și calendarul ESTE ILEGAL. Acestea trebuiau făcute cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a 
(conf. articolul 76, din LEN 1/2011). 

PNL solicită ministrului educației să nu publice în Monitorul Oficial ordinul ILEGAL. Dacă merge mai departe cu acest 
plan distrugător, PNL va solicita demiterea Ecaterinei Andronescu, prin moțiune îndreptată împotriva ministrului educației! 
Andronescu să nu se joace cu destinele copiilor. Riscă să rămână în istoria nu doar ca distrugătorul învățământului profesional, 
ci și primul ministru demis de revolta părinților și a profesorilor. 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
Cu obidă, împotriva celei mai jalnice guvernări de după 1989 

 

Ne-ați bătut și ne-ați gazat cu jandarmii pe 10 august 2018! 
Ne-ați terorizat cu criminali, cu violatori, cu bătăuși și tâlhari eliberați iresponsabil înainte de ispășirea pedepselor! 
Ne-ați amanetat viitorul, al nostru, al copiilor și al nepoților noștri, împrumutând zeci de miliarde de euro doar pentru a vă 

cumpăra voi, prin pomeni electorale, rămânerea la putere! 
Ne-ați îndepărtat de tot ce înseamnă civilizația Occidentului democratic, aducându-ne la un pas de a fi aruncați afară din 

Uniunea Europeană, spațiu în care astăzi își câștigă existența milioane de români! 
Ne-ați confiscat Justiția, pentru a putea fura voi în liniște, fără frica de a fi prinși și pedepsiți vreodată! 
Ne-ați distrus economia cu taxe aberante, introduse doar pentru a stoarce și ultimii bani pe care i-ați identificat pe undeva, 

prin România! 
V-ați bătut joc de viitorul acestei țări și al românilor, ignorând cu desăvârșire investițiile de orice fel, începând cu cele în 

infrastructura rutieră și feroviară, în școli sau spitale! 
Încercați să ne lăsați fără pensiile private, furându-ne efectiv banii acumulați în pilonul II, de care aveți neapărată nevoie 

pentru a vă susține guvernarea dezastruoasă! 
Ne-ați făcut de râs în toată lumea cu cel mai incompetent prim-ministru și cei mai incompetenți miniștri care au 

reprezentat vreodată această țară! 
Ne-ați pus pumnul în gură, călcând în picioare libertatea presei, cumpărând sau forțând televiziuni, ziare și site-uri să se 

înscrie în uriașa voastră mașinărie de propagandă mincinoasă! 
V-ați făcut fiecare dintre voi averi colosale, pe care nu le-ar putea justifica generații întregi de beizadele care se vor lăfăiîn 

lux și desfrâu penedrept din banii munciți cu sudoare de români! 
ȘI ACUM?  
MAI AVEȚI TUPEUL SĂ IEȘIȚI ȘI SĂ NE DAȚI LECȚII DESPRE CE TREBUIE FĂCUT ÎN ACEASTĂ ȚARĂ? 
Cu tristețe,         Deputat 

Vasile Cristian Achiței 
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Ministrul Discotecă a pierdut lupta cu inflația. Distracția s-a terminat! 
Buzunarele românilor sunt tot mai goale! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) i-a dat, săptămâna trecută , o palmă ministrului de Finanțe: Inflația pe 

luna mai 2019 este de 3,4%, cu aproape un procent mai mare decât în perioada similară a anului trecut!  
Același ministru a fost pocnit de o altă veste proastă, dată, tot zilele acestea, de Comisia Europeană care a redus prognoza 

de creștere economică a României, aceasta urmând a fi mai mică decât cea umflată pe care se bazează bugetul de stat. Comisia 
Europeană spune 3,1% creștere economică, în timp ce bugetul s-a realizat pe o creștere economică de 5,5%, o diferență uriașă, 
care înseamnă o gaură bugetară de miliarde de euro. 

Distracția s-a terminat! Minciuna Guvernului PSD-ALDE a avut picioare scurte, de doar două luni de zile. Gluma proastă, 
pleonastică, referitoare la „super-creșterea economică” este înlocuită cu îngrijorări referitoare la banii pentru plata pensiilor și 
a salariilor în sistemul public. 

Înțelegem acum de ce prin legea bugetului de stat s-au subtilizat zeci de milioane de euro din bugetul fiecărui județ al 
țării. Numai județului Brașov i-au fost luate cel puțin 60 milioane de lei, bani de investiții care au fost direcționați de Guvern 
către asistență socială! 

Dar nici această manevră disperată nu mai ajunge! În disperare de cauză, încet dar sigur, PSD și ALDE dau drumul la 
inflație.  

De ce? Pentru a se înfrupta și din banii pensionarilor sau din veniturile cetățenilor activi pe piața muncii. Inflație mai mare 
egal taxe mai mari plătite statului. Eficient pentru stat, păgubos pentru români!!! 

În final, vă prezint o altă cifră a dezastrului economic, marca „Guvernul V.V. Dăncilă” cu apostila „Ministrul 
Discotecă”...de la Finanțe: deficitul bugetar va ajunge, la sfârșitul anului 2019, la 3,5%  din P.I.B., arată Consiliul Fiscal, 
depășind astfel limita de 3% impusă de Tratatul de la Lisabona, ceea ce înseamnă punerea României sub supraveghere 
financiară de la nivel european! 

Distracția s-a terminat! Buzunarele românilor sunt tot mai goale din cauza guvernării mincinoase a coaliției PSD-ALDE! 
Vă mulțumesc pentru atenție!       Deputat  

Gabriel Andronache 
*** 

 

Concordia între cele două Românii, prioritate absolută pentru viitorul acestei țări 
Stimați colegi, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Săptămâna trecută am fost martorii unui moment istoric pentru țara noastră: Summintul de la Sibiu. O aniversare a 

bătrânei Europe, sărbătorită cu fast și invitați de prim rang, în micul nostru burg din Ardeal. Evenimentul a fost unanim 
acceptat ca fiind unul organizat impecabil, o scenă pe care s-au transmis mesaje de unitate europene, chiar în prag de alegeri 
europarlamentare. Spiritul pro-european a cuprins România, iar țara noastră a avut enorm de câștigat în ochii colegilor noștri 
de uniune. 27 de șefi de stat au dezbătut la Sibiu teme de-o importanță majoră pentru viitorul nostru și au încercat să găsească 
un numitor comun pentru problemele cu care se confruntă în ultima vreme.  

În același timp, la câteva sute de kilometri depărtare, la Iași, după cum am văzut cu toții, partidul de guvernământ a 
desfășurat sfidător un miting, care, ca orice lucru forțat, s-a întors împotriva celor care l-au organizat. Decizia liderului social-
democrat de a sărbători Ziua Europei în acest mod s-a metamorfozat într-o grea lovitură în imaginea PSD. Astfel, am putut 
vedea pe micile ecrane două Românii profund contrastante, două Românii ai căror reprezentanți și-au transmis mesaje la limita 
urii, două Românii dezbinate. Spectacolul grotesc pus în scenă de PSD a presupus mii de oameni amărâți, aduși cu forța de șefi 
de organizații și de partid, pentru a asculta speech-uri cu tușe eurosceptice, care pun în pericol vocea României în Parlamentul 
European. A presupus alte mii de funcționari publici, de medici, de profesori, luați cu arcanul de la joburile lor, sub 
amenințarea că, dacă nu se deplasează la Iași riscă să-și pioardă locurile de muncă și stabilitatea familiilor lor. 

Dragi colegi, 
Ne aflăm într-o situație care pune în pericol stabilitatea României și viitorul nostru în Uniunea Europeană. În încercarea 

sa de a-l salva cu orice preț pe Liviu Dragnea, PSD periclitează viitorul nostru european. Retorica PSD, de a se plasa împotriva 
UE, face rău României, pe termen mediu și lung. Acest gen de retorică găunoasă nu face bine României, în condițiile în care 
noi ne-am asumat niște responsabilități, ca țară, iar faptul că discursul și acțiunile actualului guvern nu sunt apreciate o 
demonstrează faptul că familia socialistă europeană întoarce spatele PSD. 
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 La summit-ul de la Sibiu, președintele PNL, Ludovic Orban, s-a întâlnit cu opt șefi de state și de guverne din țări 
membre ale Partidului Popular European (PPE). PSD și ALDE sunt igmnorați de partenerii lor europeni. Îngrijorător 
pentru România, nu pentru formațiunile politice care par că și-au pierdut de tot busola. Ludovic Orban a dezvăluit, 
după întâlnirea cu cel pe care îl numeşte ”prietenul său şi al României”, liderul PPE Joseph Daul, că acest conflict cu 
UE, generat de liderii de la București orbiţi de interese personale nu serveşte nimănui. Momentul de la Iași 
demonstrează clar că PSD nu trece printr-o mare criză de imagine doar în România, ci și pe plan european. Niciun membru 
al guvernului nu a fost invitat la înaltul summit, pentru că pur și simplu, socialiștii europeni au refuzat să-i aibă prin preajmă.  

Cred că este și responsabilitatea noastră ca astfel de conflicte, care împart România în două, să înceteze. Nu-și mai au 
locul! Este lipsă de responsabilitate și de respect față de români și față de România! Concordia între cele două Românii trebuie 
să devină o prioritate absolută pentru viitorul acestei țări! Altfel, viitorul nu ne va ierta! 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 

Petre Daea trage cu rachetele anti-grindină după cormorani și la mitingurile PSD! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
De mai bine de 2 ani, în România au devenit operaționale unitățile din cadrul Sistemului național antigrindină și de 

creștere a precipitațiilor, sistem modern care ar trebui să protejeze culturile fermierilor și care ar trebui să preîntâmpine 
căderile masive de precipitații și de grindină peste locuințele oamenilor. Personal, am apreciat foarte mult acest sistem, știind 
de câte ori fermierii doljeni și-au văzut munca de un an distrusă de calamități sau de câte ori mii de gospodării s-au trezit cu 
acoperișurile distruse și cu agoniseala de o viață luată de inundații. Costurile susținerii acestui sistem sunt incomparabile cu 
pagubele materiale pe care le poate evita, dacă acesta ar fi utilizat în mod corespunzător și dacă el ar fi extins, la nivelul 
întregii țări.  

Stimați colegi. Sistemul există, este operațional, este eficient, însă el depinde foarte mult și de cine îl utilizează, cum îl 
utilizează și în ce scopuri îl folosește! Nu vă ascund că în toamna anului trecut m-am umplut de revoltă văzând că fermierii s-
au luptat cu seceta pedologică severă, că nici tractoarele performante nu puteau ara ogoarele, pentru că pământul era uscat tun, 
din lipsa precipitațiilor pentru mai bine de trei luni. Atunci mi-am pus pentru prima dată întrebarea legitimă: de ce Ministerul 
Agriculturii nu folosește sistemul pentru creșterea precipitațiilor, pentru a pune capăt secetei și pentru a nu compromite 
recoltele și banii investiți de fermieri. Am primit, atunci, asigurări că sistemul antigrindină și de creștere a precipitațiilor este 
utilizat cum trebuie și că agricultorii vor beneficia de sprijinul Ministerului Agriculturii. Fiind un om de bună-credință, am dat 
crezare angajamentelor lui Petre Daea și am greșit! A trecut și toamna, a trecut și iarna, iar în primăvara acestui an am 
constatat cu surprindere că Daea trage cu rachetele antigrindină mai degrabă după cormorani decât împotriva norilor care aduc 
fenomene extreme – grindină, precipitații masive sau rafale de vânt care devastează tot ceea ce găsesc în cale. 

Stimați colegi. Trebuie să vă mărturisesc faptul că am înțeles pe deplin de ce Petre Daea este favoritului lui Liviu 
Dragnea și de ce el stă nemișcat pe scaunul de ministru, deși prin guvernele PSD-ALDE s-au perindat aproape 100 de miniștri, 
care mai de care mai incompetenți. Stă înfipt în funcția de ministru, deși nu a făcut aproape nimic nici pentru agricultura 
românească, nici pentru dezvoltarea sectorului de producție agro-alimentară și nici pentru modernizarea lumii rurale. Cu toate 
acestea, Petre Daea se dovedește extrem de util exact în momentele în care are Dragnea nevoie de el. Când vine pesta porcină, 
are grijă ca șeful PSD să-și vândă porcii liniștit și să nu aibă nicio pagubă, iar când Dragnea trebuie să urce pe scenă pe la 
mitinguri, Daea este meteorologul de serviciu și are grijă ca ploaia să nu-l ude pe baronul de Teleorman și folosește sistemul 
național antigrindină, în interesul partidului stat. Nu v-ați pus niciodată întrebarea de ce, la mitingul PSD de la Craiova din 
luna aprilie, toate prognozele meteorologice care anunțau ploi cu găleata au greșit? Ei, bine, meteorologii nu au greșit, însă 
folosirea rachetelor anti-precipitații i-a dat lui Dragnea ocazia să-i ceară Olguței să-l nășească fără să-i deranjeze ploaia.  

După toate făcutele și nefăcutele celor din PSD, înțelegem și mai bine de ce PSD se luptă să dezincrimineze abuzul în 
serviciu, care pedepsește folosirea banilor publici în interes personal sau în interesul altora. E în sângele PSD-iștilor să trateze 
banii publici și resursele românilor cu dispreț și să le folosească în interesul lor propriu!  

Vă mulţumesc,         Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
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Liviu Dragnea își bate joc, pentru al treilea an consecutiv, de administrațiile locale din toată țara!  

Domnule preşedinte,  stimaţi colegi, 
Toate promisiunile făcute de PSD-ALDE în cele trei programe succesive de guvernare s-au dovedit a fi cadouri otrăvite 

pentru toți românii. Majorarea pensiilor s-a dovedit a fi mai mică decât creșterile de prețuri, dublarea salariilor a fost o 
înșelătorie fără seamăn, căci pentru angajații din sectorul privat salariile nu doar că nu au crescut, dar au și scăzut. Autostrăzi, 
drumuri, spitale și școli noi au rămas tot pe hârtie. PSD și ALDE au mințit pe toată lumea, inclusiv pe proprii membri de partid, 
pe primari, pe consilieri locali și județeni. 

Liviu Dragnea nu ar trebui să se mai ascundă, pentru că știm cu toții că el conduce Guvernul, Parlamentul și zecile din 
instituții în care și-a înfipt oameni obedienți și extrem de slab pregătiți. Grav este că de săptămâna trecută a ajuns să conducă și 
Curtea Constituțională, după ce a numit acolo doi oameni cu PSD-ul în sânge și în ADN. În săptămânile viitoare, Dragnea își 
va trage la butoniera de partid alte noi instituții, cum ar fi BNR sau Consiliul Concurenței. 

Liviu Dragnea, până să ajungă mare baron pe țară, a fost doar un simplu baron de Teleorman, unde a adus numai sărăcie 
și subdezvoltare. Ajuns la București, a înșelat pe toată lumea că el, ”mare” om de administrație locală, va face din primării și 
din consilii județene adevăratele curele de transmisie ale guvernării locale și va promova legi prin care administrația locală să 
fie descentralizată în mod real, atât din punctul de vedere al competențelor, cât și al finanțării. Ce s-a ales din toate aceste 
promisiuni, știm cu toții: praful și pulberea. În fapt, așa se întâmplă cu orice minciună nerușinată – mai devreme sau mai târziu 
i se frâng picioarele, iar adevărul iese la iveală. 

Stimați colegi. Pentru al treilea an consecutiv, Dragnea și clica de miniștri incompetenți puși cu mâna lui, lovește la 
temelie în singurul lucru care funcționa bine în țara noastră – administrația locală. De trei ani de zile, Dragnea taie în carne vie 
din banii bugetelor administrațiilor locale, iar, pe de altă parte, îi împovărează pe primari cu și mai multe cheltuieli pe care ar fi 
trebuit să le susțină Guvernul! Ceea ce puțini români știu este că, în ultimii doi ani, mai mult de 80% din investițiile publice 
care s-au făcut în România s-au realizat de către primării și consilii județene, din bugetul propriu, iar mai puțin de 20% s-au 
realizat de către Guvern. De asemenea, cea mai mare parte a fondurilor europene atrase de către România au fost aduse tot de 
administrația publică locală, pentru obiective de investiții importante la nivel local: modernizări de drumuri și spitale, extinderi 
și modernizări de aeroporturi, reabilitări și extinderi de rețele de utilități. 

Parcă vrând să se răzbune pe primarii harnici, Guvernul incompetent Dragnea-Dăncilă a confiscat banii agonisiți de 
primarii harnici, în așa-numitele excedente locale, a diminuat transferurile din TVA și i-a păcălit pe primari și consilierii 
județeni cu bani mai mulți din impozitul pe venit. În realitate, banii sunt mai puțini, iar cheltuielile mai multe! Numai anul 
acesta Guvernul a pus pe umerii primăriilor cheltuieli suplimentare de miliarde de lei, deoarece Dragnea a refuzat să mai 
plătească cheltuielile copiilor instituționalizați, ale persoanelor cu handicap și însoțitorii acestora și a avut nerușinarea să se 
opună și majorării alocațiilor de stat pentru copii.  

Stimați colegi. Astăzi, fiecare român poate face diferența între faptele PNL și minciuna PSD. Fiecare român poate vedea 
diferența între hărnicia lui Flutur și Lungu la Suceava, a lui Boc și Tișe la Cluj, a lui Bolojan la Oradea sau a lui Hava la Alba 
Iulia și subdezvoltarea în care se zbat comunitățile conduse de PSD. Din cinism și rea-credință, Dragnea și-a pus în cap să ne 
ducă pe toți la nivelul comunităților sărace conduse de PSD. Liviu, nu vei reuși! Românii au văzut diferența! Românii vor o 
Românie europeană, democratică și prosperă, iar acest lucru nu este posibil decât cu PNL la conducerea țării. Mai ai puțină 
răbdare până pe 26 mai, când românii îți vor arăta acest lucru din plin și la referendum și la alegerile pentru Parlamentul 
European. 
 Vă mulţumesc,          Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Summit-ul de la Sibiu, dovada că România este pro-europeană! 
 

Săptămâna trecută, România a fost în prim-planul întregii Europe, prin Summit-ul de la Sibiu, unde s-au stabilit 
principalele direcții ale blocului comunitar.  

Dincolo de prestigiul pe care îl vor genera Summit-ul și Declarația de la Sibiu, rolul României în UE a fost subliniat din 
nou, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un viitor comun. Această recunoaștere se bazează pe ralierea la valorile comune ale 
tuturor actorilor, cu accent pe statul de drept, democrație și transparență. 

De aceea, alegerile din 26 mai constituie un moment-cheie pentru evoluția noastră democratică. Aceasta depinde de 
calitatea persoanelor care vor ajunge să ne reprezinte interesele în Parlamentul European, acum și pe termen lung. Continuarea 
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traseului democratic poate fi asigurată doar dacă forțele democratice ale națiunii vor reprezenta România și își vor face auzită 
vocea în Uniunea Europeană. Din care să fim parte integrantă fără să mai ținem capul plecat din cauza guvernării antinaționale 
și antieuropene PSD-ALDE. Vom ieși să votăm la alegerile europarlamentare și la referendum, pentru că aceasta este dorința 
majorității românilor. 

Adevărata imagine a României, în esența sa, este cea proiectată la Sibiu, văzută pe ecranele din lumea întreagă! Noi vom 
rămâne un spațiu al deschiderii, al dialogului, în care președintele României a fost egal cu ceilalți șefi ai statelor membre UE: 
ca semnatar al Declarației de la Sibiu, ca partener european. 

Evenimentul de la Sibiu este numai un preambul a ceea ce se va întâmpla după alegeri, dar mai ales după îndepărtarea 
actualei guvernări, de a căror incompetență ne-am săturat cu toții. Avem nevoie de un parteneriat tot mai profund cu statele din 
UE, de repoziționarea României la nivel strategic, de deschiderea dialogului social și eliminarea faliei ce separă tot mai 
puternic românii între ei. 

Imaginea noastră este cea înregistrată la acest Summit, unde am fost egali cu celalalte națiuni ale Europei democratice! 
Doar prin votul nostru responsabil putem să o păstrăm 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
Stop abuzurilor Guvernării PSDragnea! 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Duminică, 12 mai, am avut senzația că timpul s-a dat înapoi, iar România încă era prinsă în vremurile de tristă amintire, 

atunci când dictatorul era personajul principal al emisiunilor de pe postul public de televiziune.  
Iată că după aproape 30 de ani, partidul unic a pus stăpânire din nou pe TVR, iar liderul suprem, Liviu Dragnea, 

împreună cu unul dintre aghiotanții săi, ministrul agriculturii Petre Daea, au descins în platoul emisiunii „Viața satului” pentru 
a-i minți pe români și a le promite ceea ce nu au fost în stare să realizeze până acum niciunul din cele 3 guverne garantate de 
Liviu Dragnea!  

Toate astea se întâmplă în plină campanie electorală, liderii PSD fiind promovați gratuit de TVR din banii proveniți din 
taxele plătite de românii cinstiți! 

Cât de gros trebuie să le fie obrazul și să vină să le promită agricultorilor dublări de subvenții și noi programe de 
creditare, când au avut posibilitatea să ia aceste măsuri până acum?! Cine i-a împiedicat să adopte aceste măsuri? Cum este 
posibil ca moderatorul emisiunii să nu fi pus niciuna din aceste întrebări? 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Acestea sunt doar câteva întrebări la care românii trebuie să primească răspuns cât mai urgent, atât din partea liderilor 

PSD, cât și a conducerii TVR care își permite să facă publicitate mascată pentru un partid aflat în competiția electorală. Din 
păcate, astfel de practici aruncă încă o pată neagră asupra unei instituții simbol pentru români, așa cum este televiziunea 
publică, o instituție care a avut un rol extrem de important în decembrie 1989 și în procesul de democratizare al României după 
căderea comunismului.  Este trist că PSDragnea se pretează la astfel de practici, alegând să-i mintă în continuare pe români ”cu 
televizorul”! Cu toate acestea, există și un revers al medaliei, iar Liviu Dragnea trebuie să știe că nimic nu îl va mai scăpa de 
blamul popular, nici măcar astfel de emisiuni aranjate! Asocierea cu personaje ca Nicolae Ceaușescu sau Kim Jong Un nu-i 
poate fi de prea mare folos, ba dimpotrivă! Își consolidează, astfel, imaginea de individ ameţit de putere, arogant şi incapabil 
să facă față în disputele directe cu liderii Opoziției! 

Cu adevărat, România merită mai mult!      Deputat 
Vă mulțumesc!        Florin-Claudiu Roman 

***        
16.000 de pușcăriași eliberați într-un an versus 600 de români plecați în fiecare zi.  

Asta este țara de infractori despre care vorbește PSD! 
 

Am urmărit cu stupoare declarațiile ministrului Sănătății, doamna Sorina Pintea, care spunea nonșalantă că, după 
părerea ei, România este o țară de infractori. Din păcate, ministrul s-ar putea să aibă dreptate… Potrivit unui studiu al Băncii 
Mondiale, din țară pleacă circa 600 de români în fiecare zi. În același timp, PSD a lăsat liberi, pe străzi, în ultimul an, peste 
16.000 de infractori condamnați. Făcând un simplu calcul matematic, reiese că în mai puțin de o lună de zile numărul celor 
plecați a depășit numărul infractorilor eliberați, oferind o scuză amară arogantelor declarații ale ministrului Sănătății. 
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Din păcate și aceste declarații ale Ministresei - care se luptă noaptea cu paznicii din spitale - sunt doar o perdea de fum, 
făcând parte dintr-o campanie de abatere a atenției de la problemele reale ale sănătății. Doamna ministru crede că 
administratorii spitalelor nu ar avea de ce să își facă griji că se majorează amenzile pentru nerespectarea standardelor de 
calitate din spitale, dacă nu cumva au intenția să încalce aceste norme în mod planificat, voit. Nu, doamnă ministru, nu au 
această intenție. Dar știu că nu vor putea respecta toate normele impuse de dumneavoastră, pe hârtie, în condițiile de 
subfinanțare gravă în care se află acum sistemul sanitar din România. În condițiile în care materialele sanitare pe care le 
primesc, prin sistemul de achiziții centralizate de la București, sunt de multe ori apă chioară. În condițiile în care echipajele de 
pe salvări și medicii din UPU  trebuie să se ocupe în primul rând de hârțoage și apoi de cazul preluat.  

Un fel de Cuza în variantă feminină, doamna ministru a plecat noaptea în controale, prin spitale, luptându-se cu dârjii 
gardieni care nu îi permit accesul în afara orelor de vizită. O fază demnă de cascadorii râsului, care a devenit însă știre de 
prime-time, preluată de mașina de propagandă a PSD. Și uite așa, discutăm dacă ministrul a jignit sau nu românii cu declarația 
ei, dacă declarația este gravă sau doar nefericită, dacă portarul avea sau nu dreptate… În loc să discutăm că la 3 ani și jumătate 
de la tragedia din Colectiv, în continuare România nu poate să trateze marii arși! În loc să discutăm că sistemul de îngrijiri 
paliative, care încearcă să aline suferințele celor aflați în stadiu de boală terminală și suferințele familiilor lor, este încă 
aproape inexistent în sectorul spitalicesc de stat și total ignorat de minister! În loc să discutăm că, la 5 ani de la introducerea 
cardului de sănătate, acesta încă nu funcționează și pacienții aleargă între cabinete cu un concediu medical sau cu plasa de 
adeverințe! În loc să discutăm despre infecțiile din spitale, care omoară mai mulți oameni decât infarctul! În loc să discutăm 
despre sistemul de salarizare care este pentru unii mumă și pentru alții ciumă! În loc să discutăm despre spitalele regionale pe 
care PSD le face, ca și autostrăzile, doar pe hârtie și mai încurcă și autoritățile locale să se implice în realizarea lor! În loc să 
discutăm despre dotările insuficiente și învechite din spitale! 

Acestea sunt doar câteva dintre marile probleme cu care se confruntă sistemul românesc de sănătate, dar pe care 
Guvernul le ignoră total. Fiind însă campanie electorală, pe principiul consacrat la Revoluție “Mircea, fă-te că lucrezi!” și 
doamna ministru a plecat prin țară să se facă că o interesează ce e prin spitale. În realitate, totul e doar un joc de imagine care 
să mai abată atenția de la dezastrul din sistemul sanitar și de la adevăratele probleme ale acestuia. Deși încearcă, din răsputeri, 
să dea impresia unui tehnocrat, a unui specialist venit de pe un post de manager, dna Pintea nu este nimic altceva decât un 
politruc cinic. Cel mult un tehnician al politizării tuturor funcțiilor de conducere din sistemul de sănătate care, stând atât de 
mult timp printre borfași, vede acum infractori peste tot… 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb  

*** 
Campionii Uniunii Europene la inflație ! 

Domnule președinte, stimați colegi, 
România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației în Uniunea Europeană(4,2%), aceasta în condițiile în care rata 

anuală a inflației în zona euro a scăzut la 1,4% în luna martie, de la 1,5% în luna precedentă și s-a menținut la 1,6% în UE. 
Numai la noi  inflația a explodat! Situația din România este unicat în Europa. 

Ordonanța de Urgență nr.114 din 2018 pe care Guvernul PSD-ALDE a emis-o anul trecut, vezi Doamne, în folosul 
cetățenilor, nu a făcut altceva decât să dea startul scumpirilor, scumpiri care se pare că nu se mai opresc. 

Această mult hulită ordonanță a început să producă efecte economice negative în cascadă, îndreptând România spre 
recesiune. Astfel, au fost împovărate companiile mari, băncile, operatorii de gaze, societățile de asigurări, dar cel mai grav i-a 
împovărat pe români.  

Românii simt pe zi ce trece efectele acestei guvernări dezastruoase! Cheltuielile pentru coșul zilnic, pentru plata 
utilităților și a ratelor la bănci, creșterea taxelor și impozitelor nu le-a adus viața prosperă pe care ați promis-o în campania 
electorală. 

Stimați colegi, Nu este neapărat nevoie să fii analist economic ca să îți dai seama de efectele acestei guvernări toxice 
asupra vieții românilor, cei mai mult având de suferit oamenii de rând.  

Le-ați promis o viața mai bună, dar ați mințit! Oare pentru a câta oară au simțit pe pielea lor că au fost păcăliți? Cât 
credeți că îi mai puteți minți pentru a le câștiga votul? 

Românii au așteptat degeaba să vă duceți la îndeplinire promisiunile din marele Program de guvernare. Le-ați dat cu o 
mână și le-ați luat cu două. Ați mărit pensiile și salariile, dar  ați crescut peste măsură prețurile alimentelor, ale serviciilor, ale 
energiei electrice, ale gazelor și carburanților, ceea ce a însemnat  o adevărată lovitură sub centură pentru ei, iar buzunarele 
acestora sunt tot mai goale. 
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Disperarea acestei puteri majoritare se accentuează acum, în pragul primelor alegeri din acest an, și o determină să 
împrumute zeci de milioane de euro, bani pe care nu știe să îi dirijeze acolo unde trebuie, ci îi risipește pentru a cumpăra voturi 
care să îi ajute să mai stea, sper că nu mult, la conducerea țării. 

 

Deputat  
Viorica Cherecheș 

*** 
 
 Întrebări 

Adresată domnului Nicolae Hurduc, ministrul Cercetării și Inovării 
  

Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 7478A/26.03.2019, referitoare 
la ,,Îndeplinirea de către România a obiectivului prevăzut de strategia Europa 2020 

cu privire la cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare” 
Stimate domnule ministru, 
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 

7478A/26.03.2019, care a fost comunicată la Ministerul Cercetării și Inovării în data de 27.03.2019, referitoare la 
,,Îndeplinirea de către România a obiectivului prevăzut de strategia Europa 2020 cu privire la cheltuielile pentru cercetare și 
dezvoltare”, nu a fost respectat, așa cum prevede art. 198 din Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 
17.04.2019, prin prezenta reiterez întrebarea și solicit încă odată să mi se răspundă în scris, prompt și explicit. 

Vă mulțumesc!  
Cu deosebită considerație,                      Deputat  

Dănuț Bica 
*** 

Adresată doamnei Grațiela-Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
 

Declararea pădurii Trivale din municipiul Pitești, județul Argeș, drept arie protejată de interes național 
 

Stimată doamnă viceprim-ministru, 
Parcul Dendrologic Trivale, considerat unul dintre simbolurile municipiului Pitești, situat la doar cinci minute de mers pe 

jos de centrul orașului, a fost amenajat începând cu anul 1900 în cadrul unei păduri seculare de stejar, conform proiectului 
arhitectului peisagist Edouard Redont, devenind locul favorit de promenadă al piteștenilor. Aici se întâlnesc trei văi ale unor 
pâraie, de unde și denumirea de Trivale. Parcul este amenajat cu alei, poduri, băncuțe, foișoare, felinare, iar pe teritoriul său 
sunt amplasate Schitul Trivale, o grotă și Gradina Zoologică. 

Parcul Trivale, care se numără printre cele mai frumoase și mai mari parcuri din țară, a fost declarat monument al naturii 
în anul 1939. 

Pădurea Trivale se întinde pe o suprafață de 2200 hectare, dintre care 1171,3 hectare aparțin Parcului Trivale, și este 
formată din stejari termofili, a căror raritate, împreună cu diversitatea vegetației și însemnătatea fitogeografică, plasează 
rezervația forestieră Trivale în rândul pădurilor de importanță deosebită. Din acest considerent, în anul 1994 a fost declarată de 
Consiliul Județean Argeș rezervație forestieră de interes local. Cu toate acestea, atât autoritățile administrației publice locale, 
cât și reprezentanții societății civile consideră că este imperios necesară obținerea de către Pădurea Trivale a statutului de arie 
naturală protejată de interes național, pentru a beneficia de un regim legislativ superior de conservare. În acest scop, a fost 
elaborată documentația necesară instituirii regimului de rezervație naturală pentru o suprafață de 432,3363 hectare din cadrul 
Pădurii Trivale, pe care Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești a înaintat-o în anul 2010 la Ministerul Mediului și 
Pădurilor, în vederea promovării prin hotărâre de guvern. Ca relief, suprafața propusă acoperă colinele joase, cu altitudinea 
cuprinsă între 290 și 430 metri. Conspectul floristic cuprinde 764 taxoni, repartizați în 95 familii, cu diferite regimuri de 
protecție existând 21 specii. Se înregistrează de asemenea 12 specii de mamifere, 87 specii de păsări, 2 specii de reptile, 12 
specii de amfibieni și numeroase specii de nevertebrate. 

În prezent, zona propusă ca arie naturală protejată de interes național se confruntă cu amenințări majore la adresa 
biodiversității, respectiv cu tendința degradării ireversibile a capitalului natural, mai ales prin schimbarea destinației terenurilor. 
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Statutul de rezervație naturală odată obținut va contribui atât la conservarea habitatelor și speciilor naturale importante sub 
aspect floristic, faunistic și forestier, cât și la menținerea pronunțatului caracter peisagistic și recreativ. 

În acest context, având în vedere importanța deosebită pe care o are conservarea Pădurii Trivale pentru locuitorii 
municipiului Pitești și ai localităților limitrofe, în completare la răspunsurile Ministerului Mediului nr. 8196/GLG/08.12.2017 
și nr. 4303/GLG/03.07.2018, formulate la întrebările mele pe aceeași temă înregistrate la Camera Deputaților cu nr. 
2230A/14.11.2017 și nr. 4542A/11.06.2018, vă solicit să-mi comunicați care este stadiul actual al derulării procedurilor inițiate 
pentru obținerea de către aceasta a statutului de rezervație naturală (arie naturală protejată de interes național), ce etape au fost 
parcurse ulterior formulării răspunsurilor respective și când estimați că se vor finaliza formalitățile legale și va fi adoptată 
hotărârea de guvern în acest sens. De asemenea, vă solicit să dispuneți toate măsurile care se impun pentru urgentarea 
implementării procedurilor respective. Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc! 
Cu deosebită considerație,                       Deputat 

Dănuț Bica 
*** 

Adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Consecințele modificării traseului Drumului Expres DX12 Pitești–Craiova 
Stimate domnule ministru, 
În data de 3 decembrie 2018 au fost semnate trei contracte, în valoare de circa 385 milioane de euro, pentru proiectarea și 

construirea a 57 km de drum expres, de la Craiova pană după Slatina, parte din cei 121,115 km ai Drumului Expres DX12 
Pitești-Craiova, supranumit și ,,Autostrada Ford”. 

Din păcate, realizarea Tronsonului 1 (17,7 km), care urmează să fie executat de către firma italiană Tirrena Scavi, a 
întâmpinat deja probleme tehnice majore, 40% din traseul inițial urmând a fi modificat pentru ca lucrările să evite câmpul de 
sonde de gaze din zona Ghercești. Acest prim impas a avut drept cauză faptul că factorii responsabili din cadrul Companiei 
Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au decis să utilizeze pentru realizarea obiectivului de investiții 
menționat un studiu de fezabilitate foarte vechi, elaborat în anul 2007, care nu s-a bazat pe un studiu geotehnic făcut conform 
normativelor românești și europene actuale. În aceste condiții, au devenit necesare refacerea integrală a unei parți din 
documentație și obținerea unui nou acord de mediu. 

Față de situația prezentată, care va genera întârzieri consistente în realizarea Drumului Expres Pitești-Craiova, vă solicit 
să-mi comunicați următoarele informații referitoare la acest important obiectiv de infrastructură rutieră: 

1. Care este perioada de întârziere estimată de Ministerul Transporturilor cu privire la demararea lucrărilor de execuție la 
Tronsonului 1 al Drumului Expres Pitești-Craiova și când anticipați că va fi pus în circulație sectorul respectiv? 

2. Cu ce sumă va creste valoarea totală a contractului aferent Tronsonului 1 ca urmare a problemelor tehnice menționate 
anterior? 

3. Ați dispus sau intenționați să dispuneți aplicarea de sancțiuni disciplinare personalului responsabil cu realizarea 
Drumului Expres Pitești-Craiova? 

Solicit răspuns în scris.         
Vă mulțumesc!         Deputat    
Cu deosebită considerație,     Dănuț Bica             

*** 
 
Adresată domnului Toni Greblă, secretarul general al Guvernului 

  

Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 7480A/26.03.2019, referitoare 
la ,,Funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Inițială în Sistem Dual din România” 

 

Stimate domnule secretar general, 
Având în vedere că termenul regulamentar de primire a răspunsului la întrebarea înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 

7480A/26.03.2019, care a fost comunicată la Secretariatul General al Guvernului în data de 27.03.2019, referitoare la 
,,Funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Inițială în Sistem Dual din România”, nu a fost respectat, așa cum prevede 
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art. 198 din Regulamentul Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 17.04.2019, prin prezenta reiterez întrebarea și 
solicit încă odată să mi se răspundă în scris, prompt și explicit. 

Vă mulțumesc!  
Cu deosebită considerație,           Deputat  

Dănuț Bica 
*** 

 

Adresată  domnlui Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale 
 

Cursuri formare profesională 
Stimate domnule ministru, 
Potrivit ultimelor date Eurostat doar 7% dintre românii cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani au urmat, în ultimul an, o 

formă de pregătire profesională. 
Astfel, suntem pe ultimul loc printre cetățenii europeni la acest capitol, media europeană fiind 45,2%. Pe primul loc în acest 

clasament sunt olandezii 64,1%, suedezii 63,8% şi austriecii 59,9%. 
Din păcate, chiar dacă sunt gratuite și oferă posibilitatea unui salariu mai mare, cursurile de formare profesională nu sunt 

atractive pentru mulți români.  
Chiar dacă cei mai dispuși să își continue pregătirea sunt românii care au terminat o facultate, angajatorii caută, de multe ori 

fără succes, forţă calificată de muncă, ajungând să angajeze oameni fără pregătire, să plătească pentru formarea lor, neavând 
garanția că vor rămâne să lucreze pentru ei.  

În acest context, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, câte persoane au urmat cursuri de formare profesională, la 
nivelul județului Suceava, și în ce domenii au fost calificați, din 2018 până în prezent?  

Precizez că doresc răspuns scris la această întrebare. 
Cu stimă,           Deputat 

Angelica Fădor 
*** 

 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Cât a costat securizarea mitingului PSD de la Iași? 
Stimată doamnă ministru, 
La mitingul din 9 mai 2019, liderii PSD au reușit să aducă în Piața Unirii din Iași, după unele estimări, circa 15.000 de 

persoane, cu sute de autocare și mașini, reușind practic să paralizeze traficul din Iași, într-o zi de lucru. Pentru dirijarea 
circulației, asigurarea pazei și ordinii la mitingul PSD de la Iași au fost desfășurate impresionante forțe de ordine. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Câți polițiști și jandarmi au fost desfășurați în dispozitiv la mitingul PSD de la Iași?  
2. Care au fost costurile acestei desfășurare a forțelor de ordine? 
3. Cum au fost asigurate ordinea și siguranța în localitățile de unde au fost suplimentate forțele de ordine? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.       Deputat  

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

 
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

 

Elevii au dreptul să-și exprime public opiniile? 
Stimată doamnă ministru, 
Recent, Inspectorul Școlar General (ISG) din Arad a solicitat o anchetă la un liceu, după ce mai mulți elevi ar fi participat 

la un protest în timpul vizitei premierului Viorica Dăncilă în județul Arad. 
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. De la ce vârstă considerați că tinerii au voie/dreptul să-și exprime public opiniile și să participe la mitinguri de susținere 

sau la proteste? 
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2. Dacă participarea elevilor la un protest a avut loc în timpul orelor, oare regulamentele școlare nu prevăd măsuri pentru 
absențe? Ca urmare, de ce mai este necesară ancheta solicitată de ISG Arad? 

3. Ancheta solicitată de IGS Arad poate fi interpretată ca o intimidare la adresa elevilor? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.       Deputat  

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

 

Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice  
 

Actualizarea plafonului prevăzut de art.111 din Codul fiscal privind impozitul 
asupra tranzacțiilor privind transferul dreptului de proprietate 

Domnule ministru, 
Una dintre măsurile cele mai apreciate de către cetățeni și mediul economic din România a fost prevăzută de art.111 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care prevede că ”La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor 
acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra 
terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra 
venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 
lei.”  

Atunci când a fost elaborată această măsură, pe care și domnia voastră ați susținut-o, s-a avut în vedere ca deducerea să 
privească tranzacțiile sub valoarea de 100.000 de euro, corespunzând unei valori de 450.000 de lei. Din păcate, prin 
deprecierea consistentă a monedei naționale din ultimii ani, plafonul deducerii a scăzut de la 100 de mii de euro, la 94,5 mii de 
euro. Pentru a păstra beneficiile acestei măsuri, vă solicit, domnule ministru, să precizați dacă aveți în vedere actualizarea 
acestei deduceri la valoarea de 100.000 de euro, corespunzând unui curs de 4,76 lei sau chiar prin crearea unui mecanism de 
flexibilizare, prin care deducerea să se raporteze exclusiv la moneda unică europeană. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,        Deputat 

Claudiu-Vasile Răcuci 
*** 

 

Adresată domnului Marius Constantin Budăi,  ministrul Muncii și Justiției Sociale      
  

Evaluarea coșului minim de consum lunar în anul 2019 
Domnule ministru,  
Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217 din 24 noiembrie 2000 privind aprobarea coşului minim de consum 

lunar, ordonanță aflată în vigoare, coşul minim de consum lunar constituie elementul esenţial de fundamentare a salariului de 
bază minim pe economie, a politicii salariale şi a altor politici în domeniul social. Potrivit aceluiași act normativ, în structura 
coșului minim de consum lunar intră produse alimentare, produse nealimentare și servicii.  

Din păcate, domnule ministru, acest indicator nu se mai calculează de foarte mulți ani, deși el ar trebui să contribuie la 
fundamentarea salariului de bază minim pe economie sau la actualizarea indicatorului social de referință. Mai mult decât atât, 
prețurile produselor alimentare, nealimentare și al serviciilor au înregistrat creșteri și de peste 500% în perioada cuprinsă de la 
adoptarea OUG nr.217/2000 și până în prezent. 

Față de această situație, vă solicit, domnule ministru, să precizați dacă la nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale 
veți dispune reluarea procesului de evaluare lunară a coşul minim de consum? De asemenea, vă solicit să precizați motivele 
pentru care Ministerul Muncii și Justiției Sociale nu are niciun fel de intenție cu privire la actualizarea indicatorului social de 
referință, nemajorat de mai bine de 10 ani, deși acesta stă la baza calculării celei mai mari părți din politicile în domeniul social 
din România. Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă mulţumesc,         Deputat 
Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
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Adresată  domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
  

Solicitare de informații privind utilizarea Sistemul național antigrindină 
și de creștere a precipitațiilor (SNACP) în luna aprilie 2019 

Domnule ministru, 
Începând cu anul 2017 au devenit operaționale unitățile din cadrul Sistemului național antigrindină și de creștere a 

precipitațiilor (SNACP), fiind utilizate uneori pentru combaterea căderilor de grindină prin intervenții active în atmosferă. 
Potrivit datelor publicate pe pagina electronică a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în prezent sunt active peste 30 
de puncte de lansare. Deși acest sistem este funcțional și și-a demonstrat din plin eficiența, există nenumărate nemulțumiri, în 
special în rândul fermierilor, potrivit cărora unele fenomene extreme, fie că este vorba despre secetă pedologică, fie despre 
căderi masive de grindină, nu au fost preîntâmpinate, deși acest lucru s-ar fi putut face cu ajutorul sistemului antigrindină și de 
creștere a precipitațiilor.  

Având în vedere aceste sincope în funcționarea sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, vă solicit, 
domnule ministru, următoarele informații: 

- Solicit o situație a intervențiilor efectuate de sistemul național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, la nivelul 
întregii țări, pentru luna aprilie 2019, care să reflecte data, ora și numărul de rachete antigrindină utilizate.  

- Solicit o situație care reflecte data, ora și numărul de rachete antigrindină utilizate în luna aprilie 2019 la nivelul 
Regiunii de dezvoltare Sud-Vest (Oltenia). 

- Solicit o situație care reflecte data, ora și numărul de rachete antigrindină utilizate în luna aprilie 2019 la nivelul 
Județului Dolj, precum și costurile aferente fiecărei intervenții. 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,          Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 

 

Adresată domnului Daniel Suciu,  ministrul  Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

Veniturile din redevențele solului și subsolului să constituie sursă de finanțare a bugetelor locale 
 

Domnule ministru, 
Exploatarea resurselor solului și subsolului generează costuri foarte mari pentru administrațiile publice locale pe teritoriul 

cărora se desfășoară asemenea activități economice. Astfel, deși nu beneficiază de niciun leu din resursele exploatate, 
primăriile și, uneori, consiliile județene, sunt obligate să repare drumurile de exploatare, drumurile comunale, străzile din 
interiorul localităților, drumurile județene, structura de rezistență a unor clădiri situate pe traseul camioanelor de mare tonaj și 
să ia măsuri de depoluare a zonelor. Mai mult decât atât, poluare generată de asemenea exploatări ale resurselor naturale 
generează riscuri foarte mari asupra sănătății populației din zonele de exploatare și adiacente zonelor de exploatare: poluarea 
aerului, poluarea apelor freatice, poluare fonică, în condițiile în care comunitățile locale nu beneficiază în niciun fel de condiții 
mai bune de viață, finanțate din veniturile rezultate din aceste exploatări. 

În Proiectul de lege privind Codul administrativ al României, parlamentarii PNL au reușit să impună un amendament prin 
care 80% din redevențele exploatărilor de suprafață să se constituie venituri la administrațiile publice locale de pe a căror rază 
se exploatează acele resurse. Așa cum bine știți, această lege a fost declarată neconstituțională în integralitate de către Curtea 
Constituțională a României, iar această măsură nu se poate implementa. În condițiile în care pentru bugetul de stat impactul nu 
este foarte mare, vă solicit, domnule ministru următoarele precizări: 

- Aveți în vedere să propuneți, cât mai curând, un act normativ prin care o parte importantă din redevențele de exploatare 
(cel puțin 80%) să rămână la nivelul bugetelor locale ale UAT-urilor? 

- Dacă nu agreați o asemenea măsură, vă solicit să precizați dacă intenționați să elaborați o formă de compensare bugetară 
pentru UAT-urile care suportă efectele exploatării resurselor naturale ale solului și subsolului, pentru combaterea efectelor 
negative produse de acestea. 

Solicit formularea răspunsului în scris.     Deputat 
Vă mulţumesc,      Ioan Balan 

*** 
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Adresată domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naţionale  
 

Activarea clauzei penale în contractul de înzestrare 
Stimate domnule ministru, 
Conform contractului de înzestrare, semnat la data de 12 ianuarie 2018, între Ministerul Apărării Naţionale şi compania 

americană General Dynamics, până la finele anului trecut trebuiau să intre în dotarea Armatei Române primele 30 de 
transportoare blindate Piranha 5, dintr-un lot de 227 unităţi, ultimele 197 urmând să fie ansamblate în România pe platforma 
Uzinei Mecanice Bucureşti. 

Cu toate acestea, mass media militară a relatat că, până la finele lui 2018, în România nu au fost livrate decât 3 astfel de 
transportoare blindate, pentru a fi prezentate la parada organizată la 1 Decembrie, cu prilejul Zilei Naţionale, iar în momentul 
de faţă, la peste 4 luni de la scadenţa primei etape a acestui acord comercial, conform declaraţiilor reprezentanţilor MapN, 
numărul acestora ar fi crescut la 8. 

În această situaţie, este evident că furnizorul extern nu s-a achitat de obligaţiile contractuale, graficul de livrare asumat 
nefiind respectat, ceea ce este de natură să aducă prejudicii Armatei Române şi industriei naţionale de apărare. 

Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi dacă aţi notificat furnizorul extern cu privire la activarea 
clauzei penale prevăzută în contract şi care este valoarea penalităţilor calculate pentru fiecare zi de întârziere din calendarul de 
livrare a primului lot de transportoare blindate? 

De asemenea, vă rog să comunicaţi care este stadiul lucrărilor la liniile de montaj de la Uzina Mecanică Bucureşti, unde 
se vor ansambla cele 197 de transportoare şi care este gradul de asimilare a componentelor acestora în producţia curentă a 
societăţilor care fac parte din industria naţională de apărare? 

Solicit răspuns scris.                    Deputat 
Vă mulţumesc!                     Găvrilă Ghilea 

*** 
Adresată domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, ministrul Afacerilor Externe 

 

Recuperare creanţe externe 
Stimate domnule ministru, 
Conform unui document publicat de Ministerul Finanţelor Publice, creanţele externe ale României din activitate de export 

şi alte acţiuni derulate înainte de 31.12.1989 se ridică la aproape 800 milioane dolari, care trebuie recuperaţi de la 12 state din 
Africa şi Asia, respectiv la circa 1,5 miliarde ruble transferabile, datorate de Republica Cuba. 

Am aflat cu suprindere, dintr-un raport al aceleiaşi instituţii, că, deşi a recunoscut aceste creanţe, partea cubaneză a 
respins toate propunerile pentru soluţionarea datoriei şi a tergiversat rezolvarea obligaţiilor sale faţă de România rezultate în 
urma trecerii relaţiilor economice dintre ţările foste membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) la 
mecanismul de plată în devize convertibile şi la practicarea preţurilor mondiale. 

Chiar dacă singurele state foste membre CAER cu care Republica Cuba a ajuns până în prezent la o înţelegere concretă 
sunt Slovacia şi Rusia, am fost informat că se poartă negocieri şi cu Polonia, dar şi că statul debitor a mai încheiat acorduri cu 
Danemarca, Portugalia, Finlanda şi Suedia, semnând şi Protocoale de rambursare a datoriei cu 14 ţări membre ale Clubului de 
la Paris. Din aceste considerente, vă rog să prezentaţi stadiul la zi al negocierilor dintre autorităţile române şi cele cubaneze 
privind soluţionarea datoriei şi stingerea creanţei istorice precum şi agenda demersurilor pe care le veţi intreprinde pentru 
reglementarea în interesul ţării noastre a acestor diferende. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Adresată  doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 

 

Soluționarea situației de la Școala Gimnazială Vasile Goldiș, județul Alba 
Stimată doamnă ministru,  
În calitate de deputat am primit un memoriu din partea doamnei Bulz Nicoleta, domiciliată în Alba Iulia, părinte și 

reprezentant al minorului Florea Nicolae, elev în clasa a IV-a C, la Școala Gimnazială Vasile Goldiș, prin care sesiza faptul că 
fiul său a fost amenințat, la sfârșitul clasei a III – a de către tatăl elevului Mezei Andrei.  
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După acest incident situația a degenerat, atitudinea învățătoarei elevilor menționați fiind una neprofesională și 
nedeontologică, ajungându-se până la ignorarea, marginalizarea, umilirea și chiar transmiterea, printr-o terță persoană, a 
mesajului către doamna Bulz Nicoleta de a-și muta copilul din clasa respectivă. 

Menționez că doamna Bulz Nicoleta a înaintat memorii în acest sens și către Inspectoratul Școlar Județean Alba, către 
Școala Gimnazială Vasile Goldiș și către Ministerul Educației Naționale. 

Având în vedere cele mai sus precizate, solicit luarea măsurilor legale ce se impun în acest caz. Atașez prezentei 
memoriile depuse anterior de către doamna Bulz Nicoleta la instituțiile menționate mai sus. Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc!         Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată doamnei Carmen-Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Precizări privind participarea ministrului la acțiunile de pre-campanie 
sau campanie din ultimele două luni, cu autoturismul Guvernului sau cu elicopterul 

 

Stimată doamnă ministru,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă la acțiunile de pre-campanie electorală și de campanie electorală, din lunile 

aprilie-mai 2019, ați folosit mașinile oficiale ale Guvernului României sau elicopterul oficial al statului, pentru participările 
dumneavoastră la evenimentele electorale, inclusiv la întâlniri cu activul de partid al PSD?  Totodată, vă solicit să îmi 
răspundeți dacă aceste costuri au fost suportate de Guvernul României sau de către PSD? Vă mai solicit să îmi comunicați 
numărul deplasărilor făcute de dumneavoastră în județe, în cele două luni de pre-campanie și campanie electorală, cu 
autoturismul Guvernului sau cu elicopterul. 

Cu stimă,            Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Precizări privind existența unui act normativ în lucru, la nivelul  
ministerului, prin care se va reduce TVA la produsele tradiționale și BIO 

 

Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă aveți în circuitul de avizare un act normativ prin care se va reduce TVA la 

produsele tradiționale și BIO. În cazul unui răspuns afirmativ, vă întreb de ce nu un TVA mai mic pentru produsele de bază, 
lapte, ouă, brânză, carne, ci doar pentru produsele BIO, ceea ce generează o evidentă discriminare în rândul producătorilor? 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Precizări privind explozia prețurilor unor produse de bază în ultima perioadă 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, de ce prețul produselor agricole de bază, cum sunt, de exemplu, cartofii sau ceapa, au 

explodat în ultima perioadă. La fel se întâmplă și în cazul prețului legumelor consumate zilnic de români, în condițiile în care 
și prețurile alimentelor de bază au cunoscut o creștere medie de 20%, potrivit datelor furnizate de către INS? 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 
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Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministru al României 
 

Precizări privind participarea prim-ministrului la acțiunile de pre-campanie 
sau campanie din ultimele două luni, cu autoturismul Guvernului sau cu elicopterul 

 

Stimată doamnă prim-ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă la acțiunile de pre-campanie electorală și de campanie electorală, din lunile 

aprilie-mai 2019, ați folosit mașinile oficiale ale Guvernului României sau elicopterul oficial al statului, pentru participările 
dumneavoastră la evenimentele electorale, inclusiv la întâlniri cu activul de partid al PSD?  Totodată, vă solicit să îmi 
răspundeți dacă aceste costuri au fost suportate de Guvernul României sau de către PSD? Vă mai solicit să îmi comunicați 
numărul deplasărilor făcute de dumneavoastră în județe, în cele două luni de pre-campanie și campanie electorală, cu 
autoturismul Guvernului sau cu elicopterul. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată domnului Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 

Precizări privind participarea ministrului la acțiunile de pre-campanie sau campanie 
din ultimele două luni, cu autoturismul Guvernului sau cu elicopterul 

  

Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă la acțiunile de pre-campanie electorală și de campanie electorală, din lunile 

aprilie-mai 2019, ați folosit mașinile oficiale ale Guvernului României sau elicopterul oficial al statului, pentru participările 
dumneavoastră la evenimentele electorale, inclusiv la întâlniri cu activul de partid al PSD?  Totodată, vă solicit să îmi 
răspundeți dacă aceste costuri au fost suportate de Guvernul României sau de către PSD? Vă mai solicit să îmi comunicați 
numărul deplasărilor făcute de dumneavoastră în județe, în cele două luni de pre-campanie și campanie electorală, cu 
autoturismul Guvernului sau cu elicopterul. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 

 

Precizări privind participarea ministrului la acțiunile de pre-campanie 
sau campanie din ultimele două luni, cu autoturismul Guvernului sau cu elicopterul 

 Stimate domnule ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă la acțiunile de pre-campanie electorală și de campanie electorală, din lunile 

aprilie-mai 2019, ați folosit mașinile oficiale ale Guvernului României sau elicopterul oficial al statului, pentru participările 
dumneavoastră la evenimentele electorale, inclusiv la întâlniri cu activul de partid al PSD?  Totodată, vă solicit să îmi 
răspundeți dacă aceste costuri au fost suportate de Guvernul României sau de către PSD? Vă mai solicit să îmi comunicați 
numărul deplasărilor făcute de dumneavoastră în județe, în cele două luni de pre-campanie și campanie electorală, cu 
autoturismul Guvernului sau cu elicopterul. 

Vă mulțumesc!                  Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

***  
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Adresată doamnei Graţiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
      domnului Gabriel-Beniamin Leș, ministrul Apărării Naționale 
      domnului Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi  

   Administraţiei Publice 
      domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice 
      domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei 
 

Precizări privind participarea viceprim-ministrului la acțiunile de pre-campanie 
sau campanie din ultimele două luni, cu autoturismul Guvernului sau cu elicopterul 

  

Stimată doamnă viceprim-ministru,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă la acțiunile de pre-campanie electorală și de campanie electorală, din lunile 

aprilie-mai 2019, ați folosit mașinile oficiale ale Guvernului României sau elicopterul oficial al statului, pentru participările 
dumneavoastră la evenimentele electorale, inclusiv la întâlniri cu activul de partid al PSD?  Totodată, vă solicit să îmi 
răspundeți dacă aceste costuri au fost suportate de Guvernul României sau de către PSD? Vă mai solicit să îmi comunicați 
numărul deplasărilor făcute de dumneavoastră în județe, în cele două luni de pre-campanie și campanie electorală, cu 
autoturismul Guvernului sau cu elicopterul. 

Cu stimă,           Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne 

 

Desfășurarea de campanii de prevenire a accidentelor rutiere 
Stimată doamnă ministru, 
Numărul accidentelor rutiere grave din România este în plină creștere, una dintre principalele cauze, pe lângă lipsa 

infrastructurii rutiere moderne, fiind indisciplina în trafic. În unele situații, actele de indisciplină se datorează și necunoașterii, 
de către șoferi, a regulilor de circulație sau a semnificației indicatoarelor de pe drumurile publice. În aceste condiții, plecând de 
la principiul că este mai simplu și mai puțin costisitor să previi un eveniment rutier grav și având în vedere și experiența altor 
state europene (în Franța, spre exemplu, indicatoarele de reglementare a priorității în intersecții beneficiază de presemnalizare 
vizibilă și de plăcuțe adiționale pe care este înscrisă semnificația lor), vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere realizarea 
unor campanii de informare și instruire, în mass-media și/sau pe rețelele de socializare, prin care să le reamintiți șoferilor 
reguli de circulație sau semnificația anumitor indicatoare rutiere. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb   
*** 

Adresată domnului Anton Anton, ministrul Energiei 
Importurile de energie electrică 

Stimate domnule ministru, 
În urmă cu mai puțin de doi ani de zile, România domina zona Balcanilor în domeniul producției de energie electrică, 

fiind exportator net de energie electrică. În momentul de față, România a devenit importator net de energie electrică, în 
condițiile în care consumul intern de energie electrică a scăzut, la rândul său. 

Vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele acestei situații, în ce măsură afectează ea siguranța energetică a României și 
care sunt măsurile de remediere pe care le-ați întreprins, până acum, sau le veți întreprinde, în viitorul apropiat. Menționez că 
doresc răspuns scris.  

Vă mulțumesc.       Deputat  
Cu aleasă considerație,           Sorin Ioan Bumb  

*** 
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Menținerea legăturii cu românii din străinătate care beneficiază de burse ale statului român 
 

Stimată doamnă ministru, 
În momentul de față, Ministerul Educației Naționale nu deține o evidență a cetățenilor români din diaspora care au 

beneficiat de burse ale statului român, după finalizarea studiilor acestora. Doar în anul școlar 2017-2018, spre exemplu, 
România a oferit 3.145 de locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă, pentru etnici români de pretutindeni, în 
învățământul universitar și post-universitar. 

Vă rog să-mi comunicați de ce Ministerul Educației nu se implică în constituirea unor asociații “Alumni” ale acestor 
absolvenți, precum și în ce măsură aveți în vedere realizarea unei strategii de acțiune în acest domeniu. Menționez că doresc 
răspuns scris. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Cu aleasă considerație,           Sorin Ioan Bumb  

*** 
Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 
 

Simplificarea procedurii de acordare a concediilor medicale 
Stimată doamnă ministru, 
În momentul de față, birocrația existentă la nivelul sistemului de sănătate din România obligă bolnavii să facă o serie de 

drumuri și demersuri nepotrivite pentru o societate informatizată din Uniunea Europeană a anului 2019. Mă refer, în particular, 
la cazul acordării concediilor medicale de către medicii specialiști. În momentul actual, pacienții aflați în această situație 
trebuie să facă un drum în plus și să aștepte la noi cozi, pentru ca aceste concedii să fie obligatoriu vizate și de către medicul de 
familie. Demersul este unul pur birocratic, din punct de vedere medical competențele unui medic de familie nefiind opozabile 
celor ale unui medic specialist. Mai mult chiar, această situație persistă în ciuda existenței unui sistem de card electronic de 
sănătate, în care statul român a investit sume considerabile. 

Având în vedere aspectele de mai sus, vă rog să-mi explicați de ce nu este posibilă eliminarea obligativității vizei 
medicului de familie de pe concediile medicale acordate de medicii specialiști, precum și care sunt măsurile pe care le-ați luat 
până acum și pe care le veți lua în continuare pentru eliminarea acestui demers birocratic excesiv. Menționez că doresc răspuns 
scris. 

Vă mulțumesc.          Deputat  
Cu aleasă considerație,            Sorin Ioan Bumb  

*** 
 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Efectivele formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar 
Stimată doamnă ministru, 
Articolul 63 din Legea nr.1/2011 prevede clar la alineatul (1) numărul de copii/ preșcolari/elevi pentru formaţiunile de 

studiu din învățământul preuniversitar. Legea, așa cum este ea modificată și completată - de prea multe ori și de cele mai multe 
ori nejustificat și în dezinteresul beneficiarilor unui sistem de învățământ sănătos - stipulează la alineatul (3) al aceluiași articol 
că În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, 
cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de 
administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1) – art. 1, punctul 1 din Legea nr. 
141/2016. 

În felul acesta, încă de la nivelul anului 2012, s-a oferit posibilitatea ca inspectoratele şcolare să aprobe depăşirea 
efectivelor la clasă şi supradimensionarea acestora, chiar şi în situații în care acest lucru nu este necesar sau justificat. 

Pentru o viziune de ansamblu asupra situației create, vă rog, doamnă ministru, să îmi comunicați, punctual și detaliat, 
următoarele: 

1. Care a fost justificarea urgenței adoptării în 2012 a OUG nr. 21? 
2. Care este numărul de grupe/clase, la nivelul anului școlar 2018-2019,  pe fiecare judeţ, care funcționează peste 

efectivele maxime prevăzute la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare? 
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3. Care este numărul de grupe/clase, la nivelul anului școlar 2018-2019,  pe fiecare judeţ, care funcționează sub efectivele 
minime prevăzute la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare? 

4. Care sunt principalele justificări pentru care consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare aprobă funcţionarea 
formațiunilor de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut de lege? 

5. Care este numărul aprobărilor acordate şi din raţiuni financiare, pentru încadrarea în numărul de posturi şi buget, pe 
fiecare judeţ în parte?   

Solicit răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,            Cezar - Florin Preda 

*** 
 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Aprobarea planului de școlarizare pentru anul 2019-2020 
Stimată doamnă ministru, 
Ordinul ministrului educației naționale nr. 4829/2018 din 30 august 2018 privind organizarea și desfăşurarea admiterii în 

învăţămantul liceal de stat pentru anul școlar 2019 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 1, prevede ca în 
data de 13 mai 2019 să se realizeze Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, 
domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică; Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate 
de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare; Crearea bazei 
de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de 
clasa a VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, 
a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați; Tipărirea broşurii care cuprinde 
informaţiile despre admitere.  

Până la data de 14 mai 2019 inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti nu au primit cifra de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2019-2020, în ciuda faptului că, în conformitate cu Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat, deja 
în perioada 15-24 mai 2019 trebuie să se realizeze Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând 
informaţiile legate de admitere; Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, 
precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru; Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de 
completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, iar în perioada 13-14 mai 2019 s-a realizat deja 
Înscrierea pentru probele de aptitudini/Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă 
sau maternă, iar în  perioada 15-17 mai 2019 se vor desfăşura Probele de aptitudini/ de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă. 

Totodată, având în vedere că inspectoratele școlare au transmis ministerului proiectele planului de şcolarizare pentru anul 
şcolar 2019-2020 încă din data de 21 ianuarie 2019, conform Calendarului prevăzut de OMEN nr. 5235/2018 privind 
Metodologia referitoare la fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar, vă rog, doamnă ministru, să 
îmi comunicați urmărtoarele: 

1. Care este cadrul legal care vă permite ca până la această dată să nu fi transmis către ISJ/ISMB aprobarea planului de 
şcolarizare propus de inspectoratele şcolare şi realizat de acestea cu respectarea prevederilor legale? 

2. În ce condiții pot avea loc înscrierile, precum şi desfăşurarea probelor de aptitudini/ de verificare a cunoştinţelor de 
limbă modernă sau maternă, în condiţiile în care nu există aprobarea planului de şcolarizare? 

3. Care este cadrul legal care va permite ISJ/ISMB organizarea probelor în condiţiile în care nu este cunoscut numărul de 
clase? 

4. Cine este preşedintele Comisiei Naţionale de Admitere în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2019/2020 şi care sunt 
atribuţiile acestuia?  

5. Cine se face vinovat de neîndeplinirea sarcinilor de serviciu privind respectarea Calendarului și cine va răspunde 
pentru nerespectarea prevederilor legale? 

6. Când vor fi transmise în unităţile de învăţământ broşurile de admitere? 
Solicit răspuns scris. 
Cu stimă,              Deputat 

Cezar - Florin Preda 
*** 
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 Interpelare 
 
 
Adresată: domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
De către: Sorin Ioan Bumb, deputat  
Obiectul interpelării:  Rezolvarea crizei de forță de muncă din sectorul turistic 

 
Stimate domnule ministru, 
Sectorul turistic românesc se confruntă cu o criză tot mai accentuată de forță de muncă, Federația Patronatelor din 

Turism apreciind că această situație cauzează României pierderi de circa 5 miliarde de euro. 
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați care sunt demersurile pe care Ministerul Turismului le-a 

întreprins pentru rezolvarea acestei situații, precum și dacă există o strategie privind formarea profesională în sistem dual 
pentru domeniul turismului. Totodată, vă rog să-mi comunicați în ce măsură ministerul pe care îl conduceți colaborează cu 
Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual pentru găsirea de soluții de rezolvare a crizei de 
muncă din sectorul turismului. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație, 

 
*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate  
Maghiare din România 

 
 

 Declarație 
 

Declarație politică 
 

Doamnă vicepreşedinte, doamnelor şi domnilor deputaţi 
Biserica Catolică, în a patra duminică de paşti sărbătoreşte ziua bunului păstor. Totodată în această zi enoriaşii se roagă şi 

pentru preoţii lor, cinstind vocaţia acestora. Anul acesta ziua bunului păstor s-a cinstit  în data de 12 mai. În multe biserici 
predica sa bazat pe capitolul 10 din Sfânta Evanghelie după Ioan. Permiteţi-mi să citez şi eu primele 12 versete din aceasta: 

“Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă, în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tâlhar. 
Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor. 
Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mână afară. 
Şi când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor, şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. 
Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui. 
Această pildă le-a spus-o Iisus, dar ei n-au înţeles ce înseamnă cuvintele Lui. 
Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. 
Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. 
Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. 
Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. 
Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le 

răpeşte şi le risipeşte.”  
Vă las pe dumneavoastră să cântăriţi cine-i fur, cine-i cel plătit, cine-i bunul păstor şi cine pe unde intră, dar sunt convins 

că societatea din todeauna a avut nevoie de buni păstori care-şi cunosc oile pe nume şi nu fug de frica lupului. 
 

Deputat 
Márton Árpád Francisc 

*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 

 
Respectarea termenului de restituire a sumelor plătite ca timbru de mediu pentru autovehicule 

 
Ca urmare a deciziilor CJUE care au statuat că taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru 

autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule încălcă 
dreptul Uniunii Europene, România a fost obligată să restituie aceste prelevări. 

Deși termenele inițiale din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 au fost prelungite, cel final, stabilit la art. 63 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, este de 30 iunie 2019. 

La sesizarea mai multor cetățeni din circumscripția electorală pe care o reprezint, am aflat că în județul Harghita sumele 
reprezentând taxele au fost restituite, însă nicio cerere vizând timbrul de mediu pentru autovehicule nu s-a soldat cu plata 
propriu-zisă. În alte județe făcându-se plăți cu titlu de restiture a timbrului de mediu, Vă rog să îmi comunicați următoarele: 

Pe ce criterii s-a realizat defalcarea pe județe a sumelor cuvenite, astfel încât unele administrații județene ale A.N.A.F. au 
primit integral sumele solicitate, în schimb altora nu li s-a transferat nimic? 

Când vor ajunge fondurile necesare pentru plata integrală a sumelor datorate cu titlu de restituire la toate administrațiile 
județene ANAF, astfel încât termenul de 30 iunie, adică aproximativ 6 săptămâni, să fie respectat? 

Solicit răspuns în scris.             
Deputat 

Bende Sándor 
*** 

 
Adresată domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul interimar Fondurilor Europene 
 

Defavorizarea firmelor autohtone în privința taxei pe valoarea adăugată la achiziția 
de bunuri și servicii aferente derulării proiectelor cu finanțare europeană 

în fața celor rezidente în alte state member 
 

Numeroase firme românești mi-au semnalat o anomalie legislativă în privința modului în care se datorează și se plătește 
TVA aferentă bunurilor și serviciilor contractate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene. Astfel, la achiziționarea 
de bunuri și servicii de pe piața autohtonă, firmele datorează și plătesc TVA fără ca aceasta cheltuială să fie considerată 
eligibilă. În schimb, aceleași bunuri și servicii achiziționate de la firme nerezidente în România nu sunt purtătoare de TVA, 
fiind considerată achiziție intracomunitară. Asemenea achiziții se pare că tind să se generalizeze, din ce în ce mai multe bunuri 
și tipuri de servicii fiind contractate de la parteneri străini. 

Consecințele unui astfel de comportament, rațional din punct de vedere economic, dar contraproductiv pentru economia 
țării în general, sunt numeroase: îngustarea pieței de desfacere a agenților economici din România conduce la afectarea 
perspectivelor acestora de dezvoltare, cu repercusiuni directe asupra forței de muncă angajate și împingerea ei spre emigrare, 
adâncirea dezechilibrului balanței comerciale și înrăutățirea cursului de schimb, cu efectele în lanț asupra peisajului 
macroeconomic al țării. 

Ce soluții în privința eligibilității cheltuielilor cu TVA pentru bunuri și servicii achiziționate în cadrul derulării de 
proiecte FEN puteți identifica și când ar putea deveni aceste măsuri operaționale, astfel încât firmele care derulează proiecte 
FEN să poată achiziționa bunuri și servicii de pe piața românească, de la producători și furnizori interni, în condiții de egalitate 
cu cele ale producătorilor și furnizorilor rezidenți în alte state membre ale UE? 

 Solicit răspuns în scris.  
Deputat 

Bende Sándor 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 

 
 Declarații politice 

 

 
Agricultura României, lovită de schimbările climatice 

 
Domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Agricultura se schimbă odată cu vremea. Încălzirea globală influențează enorm culturile. 
Dacă în decursul anului trecut, seceta afecta culturile la nivelul întregii Europei, acum problema majoră cu care se 

confruntă sunt fenomenele meteo extreme, îndeosebi grindina. 
La începutul lunii, au căzut cantitatăți foarte mari de grindină, în multe județe din țară, ce au cauzat pierderi însemnate 

pentru fermieri. 
După centralizarea datelor referitoare la pagubele produse de fenomenele meteo extreme ce au avut loc în ultima 

perioadă, ministrul Petre Daea a anunțat că suprafața totală de culturi agricole afectate este sub 7.000 de hectare, precizând că 
situația nu este una dramatică, iar pierderile nu vor fi unele semnificative. 

Sunt probleme la grâu, unde gradul de afectare până la această dată ne indică faptul că nu există o pierdere totală, ceea ce 
înseamnă păstrarea culturii de grâu până la recoltare în așa fel încât, prin producția pe care o obțin de pe aceste suprafețe, să 
reducă paguba pe care o au. 

Ca urmare a instabilității atmosferice severe înregistrată în data de 3 mai a.c. în zonele arondate unităților de combatere a 
căderilor de grindină Moldova 1 Iași și Moldova 2 Vrancea, prin punctele de lansare din cadrul Sistemului național 
antigrindină și de creștere a precipitațiilor, s-au realizat activități de combatere a căderilor de grindină.  

Ministrul Petre Daea a declarat că vor fi înființate în țară 65 de noi puncte de lansare a rachetelor antigrindină, iar alte 
patru în județul Iași, urmând ca în 2020 să fie protejate peste 2,5 milioane de hectare de teren. Fermierii care au culturile 
asigurate iși vor diminua din pierderi. 

Începând cu luna aprilie 2019 se află în derulare sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 - 
Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu scopul de 
a încuraja fermierii să își asigure culturile împotriva fenomenelor climatice nefavorabile, cum ar fi: inundații, secetă, grindină, 
îngheț, ploi torențiale, tornade, furtuni etc. 

Sesiunea anuală de depunere a cererilor de finanțare pentru această submăsură este  împărțită în două etape: pentru 
culturile de primăvară și pentru cele de toamnă. 

Alocarea financiară pentru întreaga perioadă de programare este de  42.797.487 euro, depunerea dosarelor cererilor de 
finanțare realizându-se continuu până la epuizarea fondurilor. 

Asigurarea culturilor trebuie să fie o măsură avută în vedere pentru viitor, atât de legislativ, cât și de executiv, pentru 
asigurarea securității alimentare a populației României. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
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Declarație politică 

Stimați colegi,  
Constat, aproape de finalul campaniei electorale, că spațiul public a fost ocupat în ultimele săptămâni de un îngrozitor 

discurs al urii. Vreau să vă reamintesc, dragi români, că alegerile pentru Parlamentul European sunt despre modul în care idei, 
principii și, nu în ultimul rând, miliarde de euro, vor influența dezvoltarea echilibrată a României.  

Cineva pare că a avut interes să mute discuția de la ceea ce e important la o temă dezgustătoare, și așa am ajuns să ne 
preocupe cine înjură mai tare, cine umilește mai mult, cine bruiază mai puternic. Puntea interesului comun pentru binele 
românilor, care ar fi trebuit să susțină dialogul între oameni cu idei diferite, dar același scop, a devenit o graniță delimitată de 
un țarc sau de un gard.  

În aceste condiții, preocupate să omoare capra vecinului, fără a mai aștepta să vadă dacă are vreo vină sau nu, aceste 
vuvuzele intolerante, care acoperă orice îndemn la calm și seriozitate, vor determina, prin zgomotul pe care îl fac, să trimitem 
la Bruxelles europarlamentari cu temele nefăcute, departe de ceea ce ar trebui să-i intereseze în mod real.  

Unde este, stimați colegi, dezbaterea referitoare la coeziunea europeană? Unde este dezbaterea referitoare la abandonarea 
celui sărac de cel bogat? Pentru că asta ne interesează pe noi în Moldova, la Vaslui.  

O competiție a înjurăturilor și a umilirii celor săraci nu-i aduce acasă pe cei peste 100.000 de vasluieni plecați la muncă în 
străinătate și nici nu aduce în estul Siretului investițiile majore cu fonduri europene, care trebuie transformate în obiectiv la 
Bruxelles.  

Ce facem cu cea mai săracă regiune a țării? Nu știm! Să moară adversarul și mai vedem!  Nu este o prioritate ce punem în 
loc, nu este o prioritate să construim sănătos, contează numai și numai să vedem un adversar, eventual un anumit cetățean, 
mort și îngropat!  

Stimați colegi, ca om care bate la pas săptămânal județul, refuz această manipulare grosolană. Nimeni, în niciun sat, în 
niciun târg și pe nicio stradă nu mă întreabă pe cine am mai înjurat în ultima săptămână sau cui îi doresc pușcăria în ultima 
vreme. Toți oamenii mă întreabă, însă, „ce vești mai aveți pentru noi?”, „când se rezolvă cu cabinetul medicului de familie?”, 
„când vom scurta cu câteva ore drumul când venim acasă din Italia?”, „în ce fază e autostrada spre Albița?”.  

Din păcate pentru vasluieni, mulți politicieni și vuvuzelele lor consideră că nu aceste teme, ambalate în obiective care să 
reducă decalajele de dezvoltare, trebuie duse în Parlamentul European. Aceștia sunt politicienii care, îmbrăcați într-o blană 
plăcută la prima vedere, își anunță năravul de a uita, din nou, că nu așa apare bunăstarea în stânga Siretului.   

A înjura acum pentru un punct electoral în plus e simplu și este soluția oamenilor mici. A construi temeinic și a avea în 
vedere realitățile și dorințele celor de acasă reprezintă, însă, un obiectiv la care nu voi renunța cu niciun preț electoral.  

 

Deputat 
Daniel Olteanu 

*** 
 

Ziua Internaţională a Familiei 
 

Proclamată la 20 septembrie 1993, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Ziua Internațională a 
Familiei este celebrată pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. 
Ziua Familiei este sărbătorită în mai multe țări cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a marca importanța familiei, 
constatându-se că unii oameni au început să se îndepărteze de această instituție fundamentală a societăţii. Confruntată cu 
probleme de ordin material și social, familia tradiţională este afectată într-un mod îngrijorător de provocările lumii 
contemporane. Acestea au la bază degradarea morală. O altă cauză a destrămării unor familii o constituie fenomenul 
emigrației, motivat de necesitatea asigurării unui trai decent. Plecarea unuia dintre soți în străinătate, pentru o perioadă mai 
lungă, a produs adesea destrămarea unor familii.  Între părinţii plecaţi din ţară și copiii lor, legătura de iubire familială slăbește, 
adesea. Rămaşi fără mediul firesc al familiei, copiii sunt expuşi la influenţe de ordin afectiv, sau pot suferi derapaje sociale cu 
urmări dramatice.  

„Familia este una din capodoperele naturii”, spunea filozoful spaniol Santayana. Este, aşadar, tezaurul inestimabil pe care 
nimeni nu are dreptul a-l negustori, ori să-l altereze în vreun fel, fiindcă, atunci când vorbim despre familie vorbim despre 
sacralitate. Anticul Cicero vedea familia într-un mod foarte pragmatic: „Tatăl şi mama noastră, copiii noştri, rudele noastre, 
prietenii noştri ne sunt scumpi; toată dragostea către ei se contopeşte şi se cuprinde în dragostea de patrie.” Ce altceva poate 
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însemna patria, decât marea familie a unei naţiuni? Ilustrul Jean Jacques Rousseau considera că “de îndată ce nu mai are patrie, 
omul încetează de a mai fi”. Istoria ne-a demonstrat că destrămarea familiilor duce inevitabil la destrămarea naţiei. 

Or, în epoca actuală, părinţii marii noastre familii, care este România, nu par să-şi înţeleagă prea bine rolul de 
conducători, sfădindu-se neîncetat pentru temeiuri nefaste, care pricinuiesc grave neajunsuri întregului popor. Ce exemplu pot 
oferi copiilor, părinţii care se ceartă mereu, făcând rău unul altuia? Cum ar putea România să fie o ţară puternică dacă poporul 
este dezbinat? 

Fiecare părinte îşi are un rost bine definit în cadrul familiei. Când rosturile se confundă şi se confruntă, rezultatul nu poate 
fi decât malefic. De curând, la Sibiu s-au întrunit conducătorii marii familii europene, din care facem parte. Era o bună ocazie 
să ne demonstrăm nouă şi să demonstrăm Europei şi întregii lumi că România îşi merită locul onorabil pe care îl clamăm la 
ocazii festive. În realitate, preşedintele republicii noastre democrate s-a comportat ca un autocrat, excluzând participarea 
celorlalte autorităţi de stat, care i-au asigurat dumnealui condiţiile pentru a fi o gazdă primitoare, trăsătură caracteristică 
românilor. Atitudinea sa exclusivistă, egocentristă n-a servit decât propriului orgoliu. Primul om în stat continuă să recidiveze 
într-un comportament impropriu înaltei funcţii în care l-a investit, cu toată încrederea, naţiunea română, deşi, în campania 
anterioară ne promisese că va fi un preşedinte model. Nu este tocmai modelul de conducător aşteptat de populaţia care l-a 
votat. Ignorând această realitate profund grevată de erori, domnia-sa continuă să-şi ducă mai departe campania pentru un nou 
mandat, considerând, probabil, că suntem un popor lesne de prostit.   

Deocamdată, despre familia tradiţională românească, preşedintele crede că ar trebui să fie mai tolerantă. Cel puţin aşa s-a 
exprimat în cazul Referendumului pentru Familie. Asta arată cât de străine îi sunt convingerile şi tradiţiile majorităţii 
covârşitoare a românilor, recunoscuţi în lume pentru toleranţa lor greu de egalat.   

Consider că merită să închei prezenta declaraţie citându-l pe marele Kogălniceanu: „Omul, înainte de neam şi-a iubit 
familia, înainte de lume şi-a iubit neamul şi patria sa de pământ, fie mare, fie mică, în care părinţii săi au trăit şi i-a îngropat, în 
care el s-a născut, în care a petrecut dulcii ani ai copilăriei, ce nu se mai întorc.” 

 

Deputat 
Niţă Mihai 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii 
Salvați România 
 

 Întrebări 
 

Adresată domnului Emil Florin Grigore, comisar șef, Comisariatul Județean Ilfov, Garda Națională de Mediu 
 

Munți de deșeuri în cartierul ANL Henri Coandă 
Stimate domnule comisar șef, 
În urma unor sesizări primite din partea cetățenilor din orașul Voluntari din județul Ilfov, am realizat o vizită în cartierul 

ANL Henri Coandă și am constatat că, pe lângă o serie de nereguli evidente precum lipsa racordării la canalizare sau 
inexistența străzilor asfaltate, munții de deșeuri din zonă reprezintă un factor extrem de grav care poate duce la îmbolnăvirea 
locuitorilor din zonă. Cartierul se întinde pe aproximativ 120 de hectare, atât în Sectorul 1, cât și în orașul Voluntari din 
județul Ilfov și aproximativ 300 de familii locuiesc în acest cartier. 

Pe spațiile din apropierea caselor se pot observa deșeuri depozitate ilegal - atât deșeuri provenite din construcții, cât și 
deșeuri menajere. Deșeurile provenite din construcții trebuie depozitate în containere speciale și este interzisă depozitarea lor 
pe sol deoarece existența unor astfel de deșeuri poate fi foarte periculoasă și poate afecta viața locuitorilor și mediul 
înconjurător. În cazul de față, nu au fost respectate măsurile de protecție a mediului, autoritățile statului ignorând problemele 
existente astfel că pe măsura trecerii timpului, munții de deșeuri depozitate ilegal au creat un peisaj grotesc pe care locuitorii 
cartierului ANL Henri Coandă sunt obligați să îl suporte zilnic. 

Având în vedere contextul prezentat mai sus, vă rog să îmi răspundeți la următoarele solicitări: 
1. Câte controale au fost efectuate de către Garda Națională de Mediu, în perioada 2010-2019?  
Dacă au fost efectuate, vă rog să îmi transmiteți rezultatele acestor controale precum și măsurile aplicate în urma 

efectuării controalelor de către Garda Națională de Mediu. 
2. În cazul în care nu au fost efectuate controale, vă rog să dispuneți efectuarea unui astfel de control în zona cartierului 

Henri Coandă, precum și igienizarea zonelor afectate de aceste depozitări ilegale de deșeuri. 
3. A fost efectuată o evaluare a impactului proiectului ANL-Henri Coandă asupra mediului? Care sunt rezultatele acestei 

evaluări?  
Vă rog să-mi comunicați răspunsul dumneavoastră în scris, la grupul USR din Camera Deputaților, la etajul 1M. 
Cu deosebită considerație,         Deputat 

Cornel Zainea 
*** 

Adresată domnuuil Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor 
 

Actualizarea evidenței suprafețelor de apă din județul Ilfov 
Stimate domnule ministru,  
În data de 20.02.2019 v-am adresat Întrebarea nr. 7065A/20.02.2019, prin care v-am solicitat evidența suprafețelor de 

apă din județul Ilfov, menționând pentru fiecare proprietarul și administratorul. În urma publicării răspunsului dumneavoastră, 
cu nr. de înregistrare 3038/27.03.2019, cetățenii ne-au atras atenția că informațiile existente în răspuns nu sunt complete. Mai 
precis, informațiile referitoare la suprafețele de apă din Comuna Corbeanca nu se regăsesc în răspunsul formulat de 
dumneavoastră. În susținerea acestor informații, în anexa nr. 1 și nr. 2 regăsiți două extrase de carte funciare, respectiv Carte 
funciară nr.113798 Corbeanca și Carte funciară nr.100195 Corbeanca.  

Având în vedere cele expuse mai sus, am rugămintea să îmi răspundeți la următoarele solicitări:  
1. De ce răspunsul formulat este incomplet, iar informațiile atașate în anexe lipsesc? 
2. Când a fost actualizată ultima dată evidența suprafețelor de apă din județul Ilfov? 
3. Vă rog să îmi transmiteți evidența completă a suprafețelor de apă din județul Ilfov. 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul dumneavoastră în scris, la grupul USR din Camera Deputaților, la etajul 1M.  
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Cornel Zainea 
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 Interpelări 
 
Adresată: doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
De la: Cornel Zainea, deputat  
Obiectul interpelării: Punct de vedere împotriva emiterii unei noi Autorizații Integrate de Mediu pentru depozitul de deșeuri 
nepericuloase Glina, administrat de S.C. ECOREC S.A. 

  
Doamnă ministru, 
În calitate de membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, vă rog să îi solicitați 

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, aflată în subordinea Ministerului Mediului, să nu reautorizeze 
funcționarea depozitului pentru deșeuri nepericuloase Glina, administrat de compania S.C. ECOREC S.A. 

Există argumente incontestabile care arată că depozitul pentru deșeuri nepericuloase Glina nu trebuie să primească o 
nouă Autorizație Integrată de Mediu, ci trebuie închis definitiv. 

1. Funcționarea defectuoasă a depozitului pentru deșeuri nepericuloase Glina le încalcă  
locuitorilor din comuna Glina, orașul Popești-Leordeni, municipiul Bucureşti și celor din localitățile învecinate dreptul 
constituțional la un mediu sănătos. 

Locuitorii din aceste zone suferă de mai mulţi ani din cauza disconfortului olfactiv şi a poluării cauzate de depozitul 
pentru deșeuri nepericuloase Glina, calitatea vieții fiindu-le puternic afectată. Aceștia susțin că mirosul persistent provenit de 
la depozit este extrem de greu de suportat, în special vara. 

Problema gravă a calității aerului şi a apei, care pun în pericol sănătatea locuitorilor din comuna Glina, orașul Popești-
Leordeni, municipiul Bucureşti şi din zonele învecinate, și localizarea gropii de deşeuri la o distanţă mai mică decât distanța 
legală admisă, au atras inclusiv atenționări din partea Comisiei Europene, România fiind în procedură de pre-infringement din 
această cauză. 

Ani la rândul, în ciuda numeroaselor sesizări, autorităţile au evitat asumarea responsabilității şi au declinat competenţa, 
iar problemele s-au agravat. În 2016, la depozitul din Glina au avut loc 3 incendii devastatoare. Fumul toxic s-a întins pe o 
suprafață de 6000 mp, afectând populația din zonă. Un alt incendiu a izbucnit și în iulie 2017, în apropierea caselor de locuit, 
la o distanță de aproximativ 100 metri de comunitatea locală. 

Este inadmisibil ca oamenii să sufere și să se îmbolnăvească din cauza incompetenței autorităților de a gestiona și de a 
închide acest depozit de deșeuri. De aceea, consider că este justificată nemulțumirea și revolta cetățenilor față de modul în care 
autoritățile responsabile gestionează această situație, cu ignorarea dreptului constituțional la un mediu sănătos, neluând în 
considerare opiniile lor și punându-le astfel viața în pericol. 

2. Etica operatorului S.C. ECOERC S.A. este pusă sub semnul îndoielii, demonstrând în  
repetate rânduri, prin sfidarea legii, că respectarea normelor de mediu nu reprezintă o prioritate în administrarea 
activității depozitului pentru deșeuri nepericuloase Glina. 

În primul rând, depozitul pentru deșeuri nepericuloase Glina funcționează ilegal de aproape doi ani de zile, Autorizația 
Integrată de Mediu expirând la data de 01.06.2017. Astfel, a fost încălcată atât obligația de a deține o Autorizație Integrată de 
Mediu, cât și decizia Gărzii Naționale de Mediu de a-i suspenda activitatea până la obţinerea unui nou act de reglementare. 

Cea mai recentă sfidare a legislației este reprezentată de lipsa unui portal de detecție a deșeurilor cu potențial radioactiv, 
din cauza căreia o serie deșeuri radioactive au fost transportate în mod iresponsabil de la depozitul de deșeuri Glina până la 
societatea Geocycile din localitatea Valea Mare Pravăț, Argeș, abia acolo fiind identificate deșeurile radioactive. Aceste 
informații sunt confirmate de către răspunsul pe care mi l-a transmis Comisia Națională pentru Controlul Activităților 
Nucleare (CNCAN) la Întrebarea nr. 7174A/27-02-2019. 

Conform răspunsului transmis de CNCAN, în data de 21.10.2018 a ajuns la descărcare pe platforma societății 
GEOCYCLE SRL din localitatea Valea Mare Pravăț un transport de deșeuri menajere provenite de la S.C. ECOREC S.A., 
punctul de lucru Glina. La trecerea prin portalul de detecție a radiațiilor aflat la poarta de acces a societății GEOCYCLE SRL, 
s-a declanșat alarma avertizoare, motiv pentru care locțiitorul managerului societății GEOCYCLE SRL a raportat situația către 
CNCAN. CNCAN a realizat un control în data de 22.10.2018 la societatea GEOCYCLE SRL, în urma căruia transportul de 
deșeuri s-a întors la societatea S.C. ECOREC SA, punctul de lucru Glina. Ulterior, în data de 23.10.2018, a avut loc o inspecție 
la societatea ECOREC S.A.. CNCAN a dispus predarea deșeurilor menajere contaminate, cu un volum de aproximativ 400 L, 
către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei - Departamentul de 
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Management al Deșeurilor Radioactive (INCDFF-HH DMDR). În data de 23.10.2018 INCDFF-HH DMDR a preluat în 
custodie un butoi de 200 L și un sac de rafie conținând deșeuri radioactive solide (materiale contaminate). 

O altă dovadă clară de nerespectare a prevederilor legale reiese în urma anchetei din 2017 privind prezența cianurii în 
depozitul de deșeuri Glina. Din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză reiese că obținerea unor 
nămoluri/șlamuri cu conținut de substanțe periculoase a fost cauzată de mai multe neconformități. Printre acestea se numără: 

1. Aplicarea necorespunzătoare sau incompletă a procedurilor de tratare a deșeurilor periculoase; 
2. Nerespectarea procedurilor de prelevare a probelor de deșeuri pentru analizele fizico-chimice; 
3. Trimiterea la Institutul de Cercetare pentru Ingineria Mediului București a unei probe prelevate din alte deșeuri decât 
cele transportate la depozitul Glina; 
4. Amestecarea deșeurilor la locul de tratare și depozitare; 
5. Trimiterea la depozitul Glina a altor deșeuri decât cele pentru care se realizaseră determinările la Institutul de 
Cercetare pentru Ingineria Mediului București. 
Mai mult de atât, chiar și atunci când deținea o Autorizație Integrată de Mediu, operatorul S.C. ECOREC S.A. nu a 

respectat-o, fiind sancționat în repetate rânduri de către Garda Națională de Mediu pentru neconformități. Garda Națională de 
Mediu a efectuat, în perioada 2016-2017, un număr de 23 acțiuni de control. S-au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în 
valoare de 215.000 lei şi s-au dispus 48 de măsuri. 

În decursul anului 2016, Garda de Mediu a efectuat alte două controale la depozitul de deșeuri Glina, soldate cu o 
amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei. Unul dintre cele mai ample controale a fost în noiembrie 2016 ca urmare 
a numeroaselor sesizări înregistrate la Garda Națională de Mediu cu privire la sursele generatoare de disconfort olfactiv în 
zona Glina - Popești-Leordeni. În urma verificărilor desfășurate pe amplasament, au fost constatate neconformități față de 
prevederile Autorizației Integrate de Mediu, fapt pentru care Garda Națională de Mediu a aplicat o sancțiune contravențională 
în valoare de 100.000 de lei. 

Totodată, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au impus agentului economic 15 măsuri pentru conformarea cu 
prevederile Autorizației Integrate de Mediu și a legislației privind protecția mediului, printre cele mai importante fiind 
acoperirea cu material inert (pământ) a taluzurilor celulei, diminuarea zonei active de depozitare a deșeurilor până la maximum 
2.500 de m² și acoperirea la anumite intervale de timp cu un strat de pământ, asigurarea funcționării sistemului de ardere a 
biogazului non-stop și notificarea imediată a Gărzii Naționale de Mediu în cazul opririi acestuia, precum și aducerea nivelului 
de depozitare la cota de 75 de metri. De asemenea, Garda Națională de Mediu a precizat că a informat Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului cu privire la neregulile constatate în raport cu actul de reglementare, aceasta emițând deja notificare 
cu termen de 60 zile pentru realizarea măsurilor dispuse. Cu toate acestea, operatorul S.C. ECOREC S.A. a decis să-și 
continue activitatea, sfidând dispozițiile Gărzii Naționale de Mediu. 

Așadar, continuarea activității depozitului pentru deșeuri nepericuloase Glina poate duce la dezastre ireversibile pentru 
pentru mediul înconjurător, având și un impact direct asupra calității vieții locuitorilor din apropierea ei. De aceea, vă invit la 
un exercițiu de responsabilitate față de mediu și față de cetățeni și vă rog să-i solicitați Agenției Naționale pentru Protecția 
Mediului să nu reautorizeze funcționarea depozitului pentru deșeuri nepericuloase Glina administrat de compania S.C. 
ECOREC S.A., deoarece acesta le încalcă locuitorilor din București, Glina, Popești-Leordeni și localitățile învecinate dreptul 
constituțional la un mediu sănătos, etica operatorului S.C. ECOREC S.A. punând sub semnul îndoielii respectarea obligațiilor 
legale. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul dumneavoastră în scris, la grupul USR din Camera Deputaților, la etajul 1M. 
Cu deosebită considerație,  

*** 
 

Adresată: doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, viceprim-ministru, ministrul Mediului 
De la: Cornel Zainea, deputat  
Obiectul interpelării: Punct de vedere împotriva emiterii unei noi Autorizații Integrate de Mediu pentru depozitul de deșeuri 
nepericuloase Glina, administrat de S.C. ECOREC S.A. 

  
Doamnă ministru, 
În calitate de membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, vă rog să îi solicitați 

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, aflată în subordinea Ministerului Mediului, să nu reautorizeze 
funcționarea depozitului pentru deșeuri nepericuloase Glina, administrat de compania S.C. ECOREC S.A.. De 
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asemenea, vă rog să solicitați efectuarea de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov a unui studiu cu privire 
la impactul pe care îl are activitatea depozitului de deșeuri Glina asupra sănătății populației riverane. 

Există argumente incontestabile care arată că depozitul pentru deșeuri nepericuloase Glina nu trebuie să primească o 
nouă Autorizație Integrată de Mediu, ci trebuie închis definitiv. 

1. Funcționarea defectuoasă a depozitului pentru deșeuri nepericuloase Glina le încalcă locuitorilor din comuna 
Glina, orașul Popești-Leordeni, municipiul Bucureşti și celor din localitățile învecinate dreptul constituțional la un 
mediu sănătos. 

Locuitorii din aceste zone suferă de mai mulţi ani din cauza disconfortului olfactiv şi a poluării cauzate de depozitul 
pentru deșeuri nepericuloase Glina, calitatea vieții fiindu-le puternic afectată. Aceștia susțin că mirosul persistent provenit de 
la depozit este extrem de greu de suportat, în special vara. 

Problema gravă a calității aerului şi a apei, care pun în pericol sănătatea locuitorilor din comuna Glina, orașul Popești-
Leordeni, municipiul Bucureşti şi din zonele învecinate, și localizarea gropii de deşeuri la o distanţă mai mică decât distanța 
legală admisă, au atras inclusiv atenționări din partea Comisiei Europene, România fiind în procedură de pre-infringement din 
această cauză. 

Ani la rândul, în ciuda numeroaselor sesizări, autorităţile au evitat asumarea responsabilității şi au declinat competenţa, 
iar problemele s-au agravat. În 2016, la depozitul din Glina au avut loc 3 incendii devastatoare. Fumul toxic s-a întins pe o 
suprafață de 6000 mp, afectând populația din zonă. Un alt incendiu a izbucnit și în iulie 2017, în apropierea caselor de locuit, 
la o distanță de aproximativ 100 metri de comunitatea locală. 

Este inadmisibil ca oamenii să sufere și să se îmbolnăvească din cauza incompetenței autorităților de a gestiona și de a 
închide acest depozit de deșeuri. De aceea, consider că este justificată nemulțumirea și revolta cetățenilor față de modul în care 
autoritățile responsabile gestionează această situație, cu ignorarea dreptului constituțional la un mediu sănătos, neluând în 
considerare opiniile lor și punându-le astfel viața în pericol. 

2. Etica operatorului S.C. ECOERC S.A. este pusă sub semnul îndoielii, demonstrând în repetate rânduri, prin 
sfidarea legii, că respectarea normelor de mediu nu reprezintă o prioritate în administrarea activității depozitului 
pentru deșeuri nepericuloase Glina. 

În primul rând, depozitul pentru deșeuri nepericuloase Glina funcționează ilegal de aproape doi ani de zile, Autorizația 
Integrată de Mediu expirând la data de 01.06.2017. Astfel, a fost încălcată atât obligația de a deține o Autorizație Integrată de 
Mediu, cât și decizia Gărzii Naționale de Mediu de a-i suspenda activitatea până la obţinerea unui nou act de reglementare. 

Cea mai recentă sfidare a legislației este reprezentată de lipsa unui portal de detecție a deșeurilor cu potențial radioactiv, 
din cauza căreia o serie deșeuri radioactive au fost transportate în mod iresponsabil de la depozitul de deșeuri Glina până la 
societatea Geocycile din localitatea Valea Mare Pravăț, Argeș, abia acolo fiind identificate deșeurile radioactive. Aceste 
informații sunt confirmate de răspunsul pe care mi l-a transmis Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare 
(CNCAN) la Întrebarea nr. 7174A/27-02-2019. 

Conform răspunsului transmis de CNCAN, în data de 21.10.2018 a ajuns la descărcare pe platforma societății 
GEOCYCLE SRL din localitatea Valea Mare Pravăț un transport de deșeuri menajere provenite de la S.C. ECOREC S.A., 
punctul de lucru Glina. La trecerea prin portalul de detecție a radiațiilor aflat la poarta de acces a societății GEOCYCLE SRL, 
s-a declanșat alarma avertizoare, motiv pentru care locțiitorul managerului societății GEOCYCLE SRL a raportat situația către 
CNCAN. CNCAN a realizat un control în data de 22.10.2018 la societatea GEOCYCLE SRL, în urma căruia transportul de 
deșeuri s-a întors la societatea S.C. ECOREC SA, punctul de lucru Glina. Ulterior, în data de 23.10.2018, a avut loc o inspecție 
la societatea ECOREC S.A.. CNCAN a dispus predarea deșeurilor menajere contaminate, cu un volum de aproximativ 400 L, 
către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei - Departamentul de 
Management al Deșeurilor Radioactive (INCDFF-HH DMDR). În data de 23.10.2018 INCDFF-HH DMDR a preluat în 
custodie un butoi de 200 L și un sac de rafie conținând deșeuri radioactive solide (materiale contaminate). 

O altă dovadă clară de nerespectare a prevederilor legale reiese în urma anchetei din 2017 privind prezența cianurii în 
depozitul de deșeuri Glina. Din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză reiese că obținerea unor 
nămoluri/șlamuri cu conținut de substanțe periculoase a fost cauzată de mai multe neconformități. Printre acestea se numără: 

1. Aplicarea necorespunzătoare sau incompletă a procedurilor de tratare a deșeurilor periculoase; 
2. Nerespectarea procedurilor de prelevare a probelor de deșeuri pentru analizele fizico-chimice; 
3. Trimiterea la Institutul de Cercetare pentru Ingineria Mediului București a unei probe prelevate din alte deșeuri decât 

cele transportate la depozitul Glina; 
4. Amestecarea deșeurilor la locul de tratare și depozitare; 
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5. Trimiterea la depozitul Glina a altor deșeuri decât cele pentru care se realizaseră determinările la Institutul de 
Cercetare pentru Ingineria Mediului București. 

Mai mult de atât, chiar și atunci când deținea o Autorizație Integrată de Mediu, operatorul S.C. ECOREC S.A. nu a 
respectat-o, fiind sancționat în repetate rânduri de către Garda Națională de Mediu pentru neconformități. Garda Națională de 
Mediu a efectuat, în perioada 2016-2017, un număr de 23 acțiuni de control. S-au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în 
valoare de 215.000 lei şi s-au dispus 48 de măsuri. 

În decursul anului 2016, Garda de Mediu a efectuat alte două controale la depozitul de deșeuri Glina, soldate cu o 
amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei. Unul dintre cele mai ample controale a fost în noiembrie 2016 ca urmare 
a numeroaselor sesizări înregistrate la Garda Națională de Mediu cu privire la sursele generatoare de disconfort olfactiv în 
zona Glina - Popești-Leordeni. În urma verificărilor desfășurate pe amplasament, au fost constatate neconformități față de 
prevederile Autorizației Integrate de Mediu, fapt pentru care Garda Națională de Mediu a aplicat o sancțiune contravențională 
în valoare de 100.000 de lei. 

Totodată, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au impus agentului economic 15 măsuri pentru conformarea cu 
prevederile Autorizației Integrate de Mediu și a legislației privind protecția mediului, printre cele mai importante fiind 
acoperirea cu material inert (pământ) a taluzurilor celulei, diminuarea zonei active de depozitare a deșeurilor până la maximum 
2.500 de m² și acoperirea la anumite intervale de timp cu un strat de pământ, asigurarea funcționării sistemului de ardere a 
biogazului non-stop și notificarea imediată a Gărzii Naționale de Mediu în cazul opririi acestuia, precum și aducerea nivelului 
de depozitare la cota de 75 de metri. De asemenea, Garda Națională de Mediu a precizat că a informat Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului cu privire la neregulile constatate în raport cu actul de reglementare, aceasta emițând deja notificare 
cu termen de 60 zile pentru realizarea măsurilor dispuse. Cu toate acestea, operatorul S.C. ECOREC S.A. a decis să-și 
continue activitatea, sfidând dispozițiile Gărzii Naționale de Mediu. 

Așadar, continuarea activității depozitului pentru deșeuri nepericuloase Glina poate duce la dezastre ireversibile pentru 
pentru mediul înconjurător, având și un impact direct asupra calității vieții locuitorilor din apropierea ei. De aceea, vă invit la 
un exercițiu de responsabilitate față de mediu și față de cetățeni și reiterez următoarele:  

1. Vă rog să îi solicitați Agenției Naționale pentru Protecția Mediului să nu reautorizeze funcționarea depozitului 
pentru deșeuri nepericuloase Glina administrat de compania S.C. ECOREC S.A., deoarece acesta le încalcă locuitorilor 
din București, Glina, Popești-Leordeni și localitățile învecinate dreptul constituțional la un mediu sănătos, etica operatorului 
S.C. ECOREC S.A. punând sub semnul îndoielii respectarea obligațiilor legale. 

2. Vă rog să îi solicitați Direcției de Sănătate Publică a județului Ilfov realizarea unui studiu asupra impactului 
pe care îl are activitatea depozitului de deșeuri Glina asupra sănătății populației riverane. 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul dumneavoastră în scris, la grupul USR din Camera Deputaților, la etajul 1M. 
Cu deosebită considerație,  

*** 
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 Grupul parlamentar al Minorităților Naționale 
 

 Declarații politice 
Bune practici în asigurarea  drepturilor minorităților etnice 

Domnule președinte de ședință, doamnelor deputate și domnilor deputați, 
Se știe că, de curând, au avut loc în Ucraina, țară vecină și prietenă, parteneră de parcurs european, alegeri prezidențiale. 

Era firesc ca acest eveniment politic să preocupe statele din regiune, precum și diaspora ucraineană de pretutindeni, desigur, în 
limitele respectului față de suveranitatea Ucrainei și față de opțiunea liber exprimată a locuitorilor ei. 

Rezultatul scrutinului se cunoaște și a prilejuit destule comentarii, obișnuite. Nu putem ignora o anumită cantonare a 
interesului public și a relatărilor mediatice asupra detaliilor strict biografice sau a picanteriilor de tactică electorală. Este 
interesant de comentat și asemenea detalii, desigur, cu atât mai mult cu cât respectivele alegeri au adăugat noi elemenet de 
sclipitoare originalitate exercițiului democrației pe plan continental și transatlantic, tot mai bogat în elemente de originalitate. 
Dar să lăsăm spectacularului ce este al spectacularului și să nu uităm substanța politică. 

Din punctul nostru de vedere, al Uniunii Ucrainenilor din România, atenția și interesul se concentrează asupra viziunii și 
opțiunilor în ceea ce privește politica națională. Mai corect spus,  asupra măsurilor și condițiilor în care se asigură exercitarea 
reală de către minoritățile etnice a drepturilor și libertăților de valoare universală. 

Noi, comunitatea etnicilor ucraineni din România, am susținut și susținem că între statele vecine e bine să existe o 
adevărată întrecere de bune practici privind respectarea reciprocă a minorităților naționale. Susținem această concepție și în 
cadrul organizațiilor mondiale ale diasporei ucrainene și urmărim cu maximum de interes felul cum se conturează politica noii 
administrații prezidențiale de la Kiev în acest domeniu. Îndemnăm la o competiție de bune practici și nu de rele practici, cum 
s-a riscat uneori.         Deputat 

Vă mulțumesc,                Nicolae Miroslav Petrețchi 
*** 

Declarație politică 
Stimați colegi 
La începutul lunii mai, polonezii din întreaga lume celebrează sărbătorile naționale: 2 mai – Ziua Diasporei Poloneze și 

Ziua Drapelului Republicii Polone, iar pe 3 mai – Ziua Constituției, în acest an împlinindu-se 228 de ani de la adoptarea 
acestei Constituții. 

 Ca în fiecare an, la Varșovia au avut loc manifestări cu participarea Președintelui R. P. Andrzej Duda la care au 
participat și reprezentanții organizațiilor polonezilor din întreaga lume. Am fost onorată să iau parte la festivitățile organizate 
atât de președinte cât și de Asociația „Wspolnota Polska” care a înmânat premiile dedicate memoriei regretatului prof. Andrzej 
Stelmachowski (unul din fondatorii Asociației) pentru persoanele care s-au implicat în dezvoltarea comunităților diasporei 
poloneze. De asemenea, Ambasada Republicii Polone a marcat aceste sărbători naționale prin organizarea unei recepții la 
București, în data de 7 mai, la care am avut onoarea să particip. Cu această ocazie, a fost vernisată expoziția dedicată 
aniversării a 15 ani de când Polonia a aderat în Uniunea Europeană care a fost deschisă de Ana Birchall - viceprim-ministrul 
pentru implementarea parteneriatelor strategice în cabinetul prim-ministrului Guvernului României și Witold Bańka – 
Ministrul Sportului și Turismului din Polonia. 

Pe 11 mai, am fost prezentă la manifestările organizate de Uniunea Polonezilor din România, la Poiana Micului. 
Acestea au început cu Sfânta Liturghie celebrată de P.S Petru Gherghel – Episcop de Iași, împreună cu decanul și vice decanul 
de Bucovina, precum și preoți din decanat. La Casa Polonă din Poiana Micului a urmat un program artistic pregătit special de 
către unul din ansamblurile reprezentative al Uniunii Polonezilor din România - „Mała Pojana”.  

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, preoții din decanatul de Bucovina precum și membrii 
comunităților poloneze dar și o delegație de 8 persoane care fac parte din Contingentul Militar Polonez afiliat Batalionului 26 
Infanterie „Neagoe Basarab” din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est condus de maiorul David Butlak.  

Anul 2019 are, totodată, o semnificație deosebită pentru România și Polonia, țările noastre aniversând un secol de 
legături diplomatice, un deceniu de parteneriat strategic, precum și treizeci de ani de guvernare democratică continuă în 
ambele state.          Deputat 

Longher Victoria 
*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  14 - 2019  
Săptămâna 13 – 17 mai 2019  

 

 

63 
 

 Întrebări 
 

Adresate domnului Nicolae Dimulescu, președinte al A.N.P.A. – Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură 
 

Stimate domnule președinte, 
În temeiul art.169 și art.170 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog ca în termen de 15 zile să-mi răspundeți în 

scris, pe suport de hârtie și pe suport electronic, la Camera Deputaților și pe email la adresa mariana.popescu@cdep.ro la 
urmatoarele întrebări privind aplicarea prevederilor OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura: 

Întrebări : 
1. De ce nu a fost realizată “baza de de date naţională a resurselor acvatice vii” prevazută de OUG 23/2008, în condițiile 

în care au trecut mai mult de 10 ani de la apariția legii? 
2. Câte permise, autorizații și licențe de pescuit comercial au fost acordate, la nivel național, pentru anii 2015, 2016, 2017, 

2018 și 2019? 
3. Câte permise de pescuit recreativ-sportiv au fost emise în anii 2015,2016,2018 și 2019 de către ANPA, cu precizarea 

numărului de permise albe și respectiv albastre emise în fiecare an? 
4. Câte permise/autorizații/licențe de pescuit comercial au fost retrase, la nivel național, pentru încălcarea prevederilor 

legale în anii 2017, 2018 și 2019? 
5. Care este valoarea totală a încasărilor din eliberarea de permise, autorizații și licențe pentru pescuitul comercial, pentru 

fiecare din anii 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019? 
6. Ce venituri au fost realizate în anii 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019 din contractele de închiriere/concesiune a lacurile 

de acumulare care au folosinţă unică piscicultura sau contractele privind exploatarea terenurilor pe care sunt amplasate 
amenajări piscicole? 

7. Ce ambarcațiuni sunt înscrise în Fișierul  navelor/ambarcațiunilor de pescuit(FNAP)  valabil la nivelul anilor 2017, 
2018 și 2019, în județele Dolj și Olt? 

8. Cine este înscris în “Lista centrelor de primă vânzare” valabilă pentru anii 2017, 2018 și  2019 în judetele Dolj și Olt? 
9. Cine este înscris în “Lista punctelor de debarcare” valabilă pentru anii 2017, 2018 și 2019 în Județele Dolj și Olt? 
10. Câte autorizații pentru pescuitul comercial au fost emise, pentru județele Olt și Dolj, în anii 2015, 2016, 2017, 2018 și 

2019, în condițiile în care în aceste 2 județe nu există niciun punct de debarcare autorizat, iar conform OUG 23/2008, art.38 și 
art.39, orice navă de pescuit comercial trebuie să-si înceapă activitatea și să descarce captura într-un port/punct de debarcare  
autorizat? 

11. Cum este aplicat în practica art.19 din OUG 23/2008, prin care: “Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură 
monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanentă pentru cunoaşterea în timp real a 
intrărilor şi ieşirilor din port, a staţionărilor navelor/ambarcaţiunilor în zonele de pescuit, a capturilor sau a altor 
circumstanţe“ , în condițiile în care în județele Olt, Dolj, Mehedinți și Caraș Severin nu există port/punct de debarcare 
autorizat,  condiție prealabilă necesară dobândirii autorizației, conform art.7 al.1 lit.a și lit.f din procedura emisă de ANPA, sub 
nr.46/2018 ? 

12. Cine sunt persoanele juridice/ instituțiile de cercetare care au beneficiat de  autorizații de pescuit științific, acordate 
pentru anii 2016, 2017, 2018 și 2019? 

13. Ce ambarcațiuni sunt înscrise în “Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit ce au primit licenţă de pescuit în scop 
ştiinţific” pentru anii 2016, 2017, 2018 și 2019? 

14. Ce cuprind sintezele despre activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute ca urmare a practicării pescuitului în scop 
ştiinţific, primite de ANPA  conform Ordin MADR nr.867/2016? (solicităm copie după fiecare, în format electronic) 

15. Care este numărul total de pescari sportivi, cuprins în documentațiile primite de ANPA din partea asociațiilor de 
pescari sportivi, ce au participat la cele trei sesiuni de atribuire a zonelor de pescuit recreativ, în baza ordinului MADR 
nr.60/2017? 

16. Din ce cauză, în ultimii 5 ani, eliberarea permiselor anuale de pescuit recreativ sportiv nu s-a făcut mai devreme de 1 
aprilie? 

Vă mulțumesc,        Deputat 
Mariana Venera Popescu 

*** 
 


