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I.SINTEZA LEGISLATIVĂ 
 

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor 
(săptămâna 3 – 7 iunie 2019) 

 
 

 Ședința Camerei Deputaților de luni, 3 iunie 2019 
 

Camera Deputaților a adoptat pe articole, luni, 3 iunie, următoarele proiecte de lege: 
 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (PL-x 729/2018) - lege ordinară ; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 148/2019) -
 lege ordinară; 

3. Proiectul de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (PL-x 95/2019) - lege ordinară; 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie (PL-x 
24/2017) - lege ordinară; 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea lit.k) a art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura (PL-x 126/2019) - lege organică. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (Pl-x 601/2014) - lege ordinară a fost retrimisă Comisiei juridice, Comisiei pentru industrii și Comisiei 
pentru transporturi  în vederea redactării unui raport suplimentar în termen de două săptămâni. 

Deputatul neafiliat Remus Adrian Borza își va desfășura activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PSD, începând cu 
data de 3 iunie 2019.  

 
 

Ședința Camerei Deputaților de miercuri, 5 iunie 2019 
 

Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, miercuri, 5 iunie, următoarele acte normative: 
1. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019) – 243 voturi pentru, 1 abținere. Prin această 

hotărâre s-a validat mandatul de deputat al domnului Petre Cioabă, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 
în Circumscripția electorală 36 Teleorman pe lista PSD, pe locul devenit vacant ca urmare a încetării calității de deputat 
a domnului Nicolae Liviu Dragnea; 

2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaţilor (PHCD 19/2019) – 252 voturi 
pentru. Camera Deputaților a declarat vacant locul de chestor, ca urmare a demisiei din această funcție a domnului 
deputat Ion Marcel Ciolacu; 

3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 22/2019) - 252 voturi pentru, 1 
împotrivă, 3 abțineri; 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative (Pl-x 148/2019) - lege ordinară – 211 voturi pentru, 49 abțineri; 

5. Proiectul de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant (PL-x 95/2019) - lege ordinară – 259 voturi 
pentru; 

6. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie (PL-x 
24/2017) - lege ordinară – 263 voturi pentru; 
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7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de 
investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia 
Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare (PL-x 121/2019) - lege ordinară – 231 voturi pentru, 32 abțineri; 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin 
aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la 
Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din 
regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană (PL-x 454/2018) - lege 
ordinară – 158 voturi pentru, 75 împotrivă, 29 abțineri; 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 438/2018) - lege ordinară – 254 
voturi pentru, 3 abțineri; cu raport de respingere din partea Comisiei pentru industrii și a Comisiei pentru mediu; 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea lit.k) a art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul 
şi acvacultura (PL-x 126/2019) - lege organică – 237 voturi pentru, 22 abțineri; 

11. Proiectul de Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea 
dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară (PL-x 143/2019) - lege organică – 258 voturi pentru, 2 abțineri. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice (PL-x 729/2018) - lege ordinară a fost scos de pe lista votului final, urmând a fi retrimis comisiilor de 
specialitate pentru un raport suplimentar. 

Au fost retrimise comisiilor sesizate în fond,  pentru redactarea unor rapoarte suplimentare, următoarele proiecte de lege: 
1. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de 

alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa 
energetică şi pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008/2018) -
 lege organică; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (Pl-x 601/2014) - lege ordinară; 

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie Către o Europă durabilă până în 
2030 COM(2019)22 (PHCD 15/2019). 
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B. Situația inițiativelor legislative aflate  în procedură 

legislativă la Camera Deputaților 
Sesiunea  februarie – iunie 2019* 

 
 

(Situaţia cuprinde datele la 7 iunie 2019) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 1256 

din care:  

– existente la sfârşitul anului 2018 986 

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2019 270 

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 105 

141 

– votate  139 

             din care: - înaintate la Senat      30 

                            - în procedura de promulgare 31 

                            - promulgate* 59 

                            - respinse definitiv 19 

                            - în mediere 1 

                            - în divergenţă 1 

2) Se află în proces legislativ 1135 

a) pe ordinea de zi 513 

b) la comisii  601 

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 

2 

3) Desesizări 3 

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 10 

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 10 

          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii  0 

 
     Cele 139 iniţiative legislative votate privesc: 

                           50 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
       23  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                          6  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        21 proiecte de legi  
                           89 propuneri legislative 

         
    * În anul 2019 au fost promulgate 112 legi, dintre care 59 din iniţiativele legislative adoptate în actuala sesiune, iar 
53 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  
de zi a Camerei Deputaților 

 
 

Şedinţele din zilele de luni, 3 şi miercuri 5 iunie 2019 
 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 
 

512 

        din care: - în dezbatere 

 

512 

  

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          8  

10 

   - votate 
 

10 

                           - la Senat 
 

2 

                           - la promulgare 
 

7 

                           - respinse definitive 
 

1 

  
Retrimise la comisii 
 

1 

 
 
          ▪ Cele 10 iniţiative legislative votate privesc: 
                          3  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                        2 proiecte de legi 
                        5  propuneri legislative 

 

 
 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 

 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  15 - 2019  
Săptămâna 3 – 7 iunie 2019  

 

 

6 
 

 

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
(săptămâna 3 - 7 iunie 2019) 

 

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

1.  PL-x 126/2019 - Lege pentru modificarea lit.k) a art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura  
 

2.  Pl-x 148/2019 – Lege pentru modificarea și completarea  articolului  15  din  Ordonanța   Guvernului   nr. 
42/2004   privind  organizarea activității  sanitar-veterinare  și pentru  siguranța  alimentelor, precum  și  pentru  
modificarea unor acte normative 
 

3.  PL-x 95/2019 - Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant  
 

4.  PL-x 24/2017 - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi 
de tramvaie  
 

5.  PL-x 121/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea 
obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, 
prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare  
 

6.  PL-x 143/2019 - Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin 
îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară  
 

7.  PL-x 454/2018 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de 
România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea 
navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care 
rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de 
navigaţie aeriană  
 
 

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

1. Pl-x 210/2019 - Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 
 

2. Pl-x 178/2019 - Propunere legislativă Pentru modificarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr.24 din 5 martie 
2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii  
(Se consideră adoptată, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată) 

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

1. PL-x 438/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 
 

  
IV. Hotărâri ale Camerei Deputaţilor 

1. PHCD 22/2019 - Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  
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E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ   
prioritar al Guvernului pentru prima sesiune ordinară  

parlamentară a anului 2019 
 

(situaţie la data de 11 iunie 2019) 
 
 

În aprilie  2019, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune 
ordinară a anului 2019, care  cuprinde 90 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 65 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor şi au parcurs diferite etape ale 
procesului legislativ:  

 
 

Stadiul proiectelor de legi Senat CAMERA DEPUTAŢILOR 
Camera 

decizională 
Proiecte În procedură ÎN PROCEDURĂ  ADOPTATE / RESPINSE 

Senat: 
 

 
7 
 

0 

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

0 
0 
0 

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

 4 
0 
0 
3 

Camera 
Deputaţilor:  

42 0 

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

8 
24 
0 

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

0 
0 
3 
7 

Procedură 
comună: 

 16 

Total: 49 0  
 

32 
  

 
17 
 

 65 0 65 

 

 
 
 
 
 
 



    ANEXĂ 
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2019 
((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  1111  iiuunniiee    22001199))  

 
II..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

                                    
Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
825/2015 

 
L 

553/2015 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte 
juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei 
mediului.  
(poz. I-b-20) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea, completarea, respectiv abrogarea, după caz, 
a opt acte normative, intervenţiile legislative fiind 
argumentate în Expunerea de motive prin faptul că   La 
data de 2 octombrie 2013 Comisia Europeană a transmis 
României o solicitare de informaţii cu privire la 
transpunerea Directivei 2008/99/CE privind protecţia 
mediului prin intermediul dreptului penal (Dosarul EU 
Pilot 5642/13/JUST). 

S -  Adoptat pe 
18.11.2015 
CD -  OZ Plen 
JUR și MED 
 

 
 
Raport depus 
pe 07.12.2018 
(699/R/2018) 

2 

PLx 
128/2019 

 
L 

726/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă. 
(poz. I-b-39) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor dispoziţii din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.1/1999.  

S -  Adoptat pe 
11.03.2019 
CD -  OZ Plen  
APĂR 
 

 
Raport depus 
pe 26.03.2019 
(91/R/2019) 
 
 

3 

PLx 
551/2018 

 
L 

392/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale.  
(poz. I-b-5) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea 
îmbunătăţirii soluţiilor actuale în ceea ce priveşte etapele 
procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a 
serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat în 
procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare 
a prevederilor legii care pot conduce la retragerea 
acreditării/licenţierii. 

S -  Adoptat pe 
15.10.2018 
CD -  OZ Plen 
MUN  
 

 
Raport depus 
pe 03.04.2019 
(117/R/2019) 
 
 

4 

PLx 
743/2018 

 
L 

634/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea 
socială a străinilor care au dobândit protecţie 
internaţională sau un drept de şedere în România, 
precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene şi Spaţiului Economic European. (poz. I-b-
26) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 
dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în 
România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu 
modificările și modificările și completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
05.12.2018 
CD -  OZ Plen 
MUN  
 

 
Raport depus 
pe 03.04.2019 
(118/R/2019) 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

5 

PLx 
734/2018 

 
L 

573/2018 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al 
munițiilor. (poz. I-b-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind 
regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având în vedere 
necesitatea transpunerii parțiale a Directivei (UE) 
2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 
177 mai 20177 de modificare a Directivei 91/477/CEE a 
Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de 
arme, precum și a îmbunătățirii cadrului legal în materie.

S  - Adoptată pe 
28.11.2018 
CD -  OZ Plen 
JUR și APĂR 
 

 
 
 
Raport depus 
pe 23.04.2019 
(176/R/2019) 
 
 

6 

PLx 
654/2018 

 
L 

576/2018 

Proiect de lege privind Fondul de Compensare a 
Investitorilor. (poz. I-b-3) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea cadrului de reglementare şi schimbarea 
statutului juridic a administratorului schemei de 
compensare a investitorilor în servicii şi instrumente 
financiare din societate pe acţiuni în persoană juridică de 
drept public, similar modului de organizare şi funcţionare 
aplicabil altor fonduri de garantare. Proiectul de lege 
transpune prevederile art.1 pct.4 şi 7, art.2, art.4 alin.(1) şi 
(2), art.5 alin.(1), art.(6), art.9, art.12 şi anexa nr.1 din 
Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a 
Consililui din 3 martie 1997 privind sistemele de 
compensare pentru investitori. 

S  - Adoptată pe 
29.10.2018 
CD - OZ Plen 
ECON și BUG  
 

 
 
Raport depus 
pe 24.04.2019 
(193/R/2019) 
 

7 

PLx  
133/2018 

 
L 

88/2018 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de 
susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de 
creştere a bubalinelor. (poz. I-b-28) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Programului de susţinere a activităţii de 
reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor, program 
multianual de susţinere a activităţii de reproducţie în 
sectorul creşterii bivoliţelor, pentru fermierii care 
desfăşoară activităţi de creştere şi reproducţie a 
bivoliţelor, prin investiţii pentru realizarea de locuri noi de 
cazare în ferme noi sau în ferme aflate în activitate, precum 
şi de stimulare a asocierii în cooperative.

S - Adoptat pe 
14.03.2018 
CD - OZ Plen 
BUG şi AGRI  
 

 
 
Raport depus 
pe 24.04.2019 
(196/R/2019) 
 

8 

PLx 
322/2018 

 
L 

200/2018 

Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. 
(poz. I-b-13)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 6 deputați 
- Cameră decizională: CD 

Abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie. 

S  - Adoptat pe 
16.05.2018 
CD -  OZ Plen 
AGRI, JUR și 
MED 
 

 
 
Raport depus 
pe 05.06.2019 
(430/Rs/2019) 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

9 

PLx 
483/2018 

 
L 

390/2018 

Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. (poz. 
I-a-1) 
- Reexaminare ca urmare a  Deciziei Curții 
Constituționale 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea sistemului naţional de prevenire şi combatere a 
spălării banilor şi a finanţării terorismului, urmând a fi 
abrogată actuala reglementare în domeniu, respectiv 
Legea nr.656/2002. Proiectul transpune Directiva (UE) 
2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar 
în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a 
Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) 
seria L, nr.141 din 05 iunie 2015. 

S - Adoptată pe 
18.03.2019 
CD - BUG şi JUR  
pt. raport comun 
 

 
 
 
 
 
TDR: 
26.03.2019 

10 

PLx 
575/2018 

 
L 

393/2018 

Proiect de Lege privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general.  
(poz. I-b-24) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea regimului finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general, urmând a fi abrogată actuala reglementare 
în materie, reprezentată de Legea nr.350/2005.  

S  - Adoptată pe 
17.10.2018 
CD - BUG  
pt. raport  

 
 
TDR: 
12.11.2018 

11 

PLx 
673/2018 

 
L 

575/2018 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul 
intern/managerial și controlul financiar preventiv. 
(poz. I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.119/1999, în sensul extinderii regimului juridic al 
incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute 
pentru funcţionarii publici, astfel cum acestea sunt 
reglementate prin Legea nr.161/2003, asupra tuturor 
categoriilor de persoane desemnate să exercite controlul 
financiar preventiv propriu la nivelul entităţilor publice. 

S  - Adoptată pe 
24.10.2018 
CD - BUG  
pt. raport  
 

 
 
 
TDR: 
22.11.2018 

12 

PLx  
781/2015 

 
L 

390/2015 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă 
a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi. (poz. I-b-
27) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea prevederilor Directivei 2013/11/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 
privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006.2004 și a Directivei 2009/22/CE. 

S  - Adoptat pe 
02.11.2015 
CD -  IND și  JUR  
pt. raport comun 
 

TDR: 
12.11.2015 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

13 

PLx 
667/2018 

 
L 

451/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de 
călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative. (poz. I-b-12) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal cu privire la contractele care au 
ca obiect pachetele de servicii de călătorie si serviciile de 
călătorie asociate, încheiate între călători si comercianţi, 
în scopul transpunerii Directivei (UE) 2015/2302 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 
2015 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile 
de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) 
nr.2006/2004 şi a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 
90/314/CEE a Consiliului. 

S  - Adoptat pe 
31.10.2018 
CD -  IND  
pt. raport  
 

TDR: 
20.11.2018 

14 

PLx 
37/2019 

 
L 

635/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.52/1997 privind regimul 
juridic al francizei, precum şi pentru modificarea art.7 
pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
(poz. I-b-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.52/1997, precum şi modificarea art.7 pct.15 din Legea 
nr.227/2015, în sensul introducerii conceptului de unitate-
pilot, prin intermediul căreia francizorul testează şi 
definitivează formula de afacere pe care urmează să o 
vândă în sistem de franciză. 

S  - Adoptat pe 
06.02.2019 
CD -  IND și JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
26.02.2019 

15 

PLx 
94/2019 

 
L 

692/2018 

 
Proiect de Lege privind Codul aerian.  
(poz. I-b-17) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

 Activităţile aeronautice civile şi militare pe teritoriul şi în 
spaţiul aerian naţional, va stabili instituţiile cu atribuţii în 
domeniul administrării aviaţiei civile şi militare, precum şi 
competenţele şi atribuţiile altor organisme în domeniul 
administrării aviaţiei civile şi militare, precum şi 
competenţele şi atribuţiile altor organisme în domeniul 
siguranţei şi securităţii aviaţiei.  

S  - Adoptat pe 
04.03.2019 
CD -  TRSP și 
APĂR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
21.03.2019 

16 

Plx 
78/2018 

 
L 

87/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de 
susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata 
Românească, Brună şi Sura de Stepă. 
(poz. I-b-29) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea programului multianual de susţinere a 
activităţii în sectorul creşterii taurinelor din rasele Bălţata 
Românească, Brună şi Sura de Stepă, prin investiţii, pentru 
realizarea de ferme noi/adăposturi noi pentru animale de 
reproducţie, inclusiv pentru prima populare, precum şi 
pentru stimularea asocierii în cooperative, denumit 
„Programul de susţinere a crescătorilor de taurine din 
rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă”. 
Demersul legislativ urmăreşte să reglementeze cadrul 
privind acordarea ajutoarelor de stat, în vederea 
îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al 
întreprinderilor agricole, având ca obiectiv implementarea 
Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din 
rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă. 

S -  Adoptat pe 
28.02.2018 
CD -  AGRI 
 pt. raport  
 

 
TDR: 
22.03.2018 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

17 

Plx 
243/2018 

 
L 

33/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.4 din 
Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri. (poz. I-b-31) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea art.4 alin.(4) din Legea 
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii 
şi a silviculturii şi agriculturii în cadrul domeniilor în 
cadrul cărora se poate presta munca necalificată având 
caracter ocazional mai mult de 90 de zile pe an pentru 
acelaşi beneficiar. 

S  - Adoptată pe 
18.04.2018 
CD -  AGRI și 
MUN 
 pt. raport comun 
 

 
TDR: 
17.05.2018 
 

18 

Plx 
336/2018 

 
L 

149/2018 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare 
a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi 
de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare 
terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului. (poz. I-b-30) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele 
măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole 
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, cu modificările și completările 
ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
22.05.2018 
CD -  AGRI și JUR
 pt. raport comun 
 

 
TDR: 
12.06.2018 
 

19 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
din România. (poz. I-b-34) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 
 

Reglementarea statutului minorităţilor naţionale din 
România, precum şi stabilirea unui cadru juridic 
corespunzător privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului instituţional al minorităţilor naţionale. 

S  - Respins  pe 
24.10.2005 
CD -  Retrimis pe 
18.09.2012 la 
DROM 
 pt. raport 
suplimentar 

 
 
TDR: 
25.09.2012 
 

20 

PLx 
375/2017 

 
L 

357/2017 
 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor.  
(poz. I-b-22) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor prevederi din Legea 
nr.293/2004, în principal, în scopul punerii de acord a 
reglementării cu Decizia Curţii Constituţionale 
nr.803/2015. Intervenţiile legislative vizează, printre altele, 
stabilirea compunerii comisiei de disciplină, atribuţiile şi 
activitatea comisiei de disciplină, modul de lucru şi 
procedura de sesizare, actele emise ca urmare a 
parcurgerii procedurii.  

S -  Adoptat pe 
16.10.2017 
CD -  DROM, 
ADMIN și JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
07.11.2019 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

21 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, 
care reprezintă, conform art.3 din proiect, ”documentul 
programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile 
directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe 
un concept strategic, precum și direcțiile de implementare 
pentru o perioadă de timp de 20 de ani, la scară regională, 
interregională, națională, cu integrarea aspectelor 
relevante la nivel transfrontalier și transnațional”. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  Retrimis la 
ADMIN pe data de 
19.11.2018 
 pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
10.12.2018 
 

22 

PLx 
575/2017 

 
L 

414/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români. (poz. I-b-19) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative 
urmărind adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi 
debirocratizării procedurilor administrative din acest 
domeniu. 

S -  Adoptat pe 
06.12.2017 
CD -  Retrimis la 
ADMIN pe data de 
19.12.2017 
 pt. raport 
suplimentar 
  

 

23 

PLx 
723/2018 

 
L 

394/2018 

Proiect de Lege privind statutul poliţiştilor de 
penitenciare şi pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici. (poz. I-b-23) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Statutul funcţionarilor publici cu statut special din cadrul 
poliţiei penitenciare, denumiţi poliţişti de penitenciare. 

S -  Adoptat pe 
21.11.2018 
CD -  ADMIN și 
JUR 
pt. raport comun 
 

TDR: 
12.12.2018 
 

24 

 
PLx 

736/2018 
 

L 
606/2018 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum 
şi pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ş) şi cc) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative. (poz. I-b-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

S  - Adoptat pe 
28.11.2018 
CD -  MUN și JUR
pt. raport comun 
 

TDR: 
13.12.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

25 
 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-b-35) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea activității de vaccinare în vederea 
prevenirii și limitării răspândirii bolilor transmisibile care 
pot fi prevenite prin vaccinarea populației generale, în 
România. 

S -  Adoptat pe 
23.10.2017 
CD -  SĂN  
pt. raport 
 

TDR: 
14.11.2017 

26 

PLx 
579/2018 

 
L 

453/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii farmaciei nr.266/2008.  
(poz. I-b-36) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.266/2008, republicată, 
în scopul simplificării procedurii de efectuare a inspecţiilor 
pentru autorizarea, mutarea punctului de lucru cu 
destinaţie de unitate farmaceutică, înfiinţarea oficinelor 
locale de distribuţie, introducerea activităţii de receptură 
sau de laborator, precum şi pentru reorganizarea spaţiului 
unităţilor farmaceutice, având în vedere importanţa 
strategică naţională a funcţionării eficiente a sistemului de 
autorizare, supraveghere şi control a asistenţei 
farmaceutice a populaţiei. 

S -  Adoptat pe 
17.10.2018 
CD - SĂN  
pt. raport 
 

TDR: 
12.11.2018 

27 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-32) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurăriielaborării, implementării și monitorizării 
politicii de tineret, participăriiactive și incluzive a tinerilor 
la viața societății, la domeniile de interes pentru aceștia, 
precum și acadrului juridic necesar dezvoltării personale și 
profesionale a tinerilor conform necesităților și aspirațiilor 
acestora. 

S  - Adoptat pe 
19.11.2018 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
05.12.2018 

28 

PLx 
31/2019 

 
L 

636/2018 

 
Proiectul Legii arhivelor. (poz. I-b-18) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Instituirea unui nou cadru legal privind regimul arhivelor 
din România, urmând a fi abrogată Legea Arhivelor 
Naţionale nr.16/1996, republicată.  

S -  Adoptată pe 
06.02.2019 
CD -  CULT și 
JUR  
 pt. raport comun 

TDR: 
26.02.2019 

29 

PLx 
163/2018 

 
L 

498/2017 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum şi altor acte normative. (poz. I-b-21) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de 
Procedură Penală, precum şi a altor acte normative, în 
scopul punerii de acord a dispoziţiilor acestora cu unele 
decizii ale Curţii Constituţionale prin care au fost admise 
excepţii de neconstituţionalitate. 

S -  Adoptată pe 
26.03.2018 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
19.04.2018 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

30 

PLx 
180/2019 

 
L 

117/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri 
pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în 
aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea 
ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO). 
(poz. I-a-3) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Instituirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 
(UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată 
în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European 
(EPPO), în vederea stabilirii procedurii privind 
desemnarea candidaţilor în numele României pentru 
funcţia de procuror european şi procuror european 
delegat. 

S -  Adoptată pe 
25.03.2019 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
09.04.2019 

31 

PLx 
263/2019 

 
L 

221/2019 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanțe. (poz. II-26) 

 S -  Adoptată pe 
03.06.2019 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
11.06.2019 

32 

PLx 
537/2017 

 
L 

217/2017 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul penal în vederea 
transpunerii unor directive ale Uniunii Europene. (poz. 
I-b-25) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul penal, în scopul transpunerii în legislația 
națională a unor prevederi din cuprinsul Directivei 
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, precum și al Directivei 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. 

S -  Adoptată pe 
04.12.2017 
CD -  Comisia  
spec.com.a CD și 
S pt. sist., unif. și 
asig. stab. legisl. 
în dom. justiției 
 pt. raport 
 
 

TDR: 
14.12.2017 

  
                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

1 

PLx  
444/2017 

 
L 

28/2018 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între 
Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi 
statele sale membre, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 30 octombrie 2016. (poz. I-a-8) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unor noi oportunități comerciale și de investiții între 
Uniunea Europeană și Canada, în principal îmbunătățirea 
accesului pe piață al bunurilor și serviciilor. Acordul urmărește 
mai multe obiective: de a scădea tarifele vamale și de a elimina 
alte obstacole la comerț între UE și Canada, de a menține 
strandardele înalte ale UE în materie de siguranță alimentară, 
drepturile lucrătorilor și protecția mediului, respectarea 
principiilor democratice și transparenței instituționale, 
reprezentând un nou standard pentru viitoarele acorduri de 
comerț la nivel global. 

CD -  Adoptat pe 
20.12.2017 
S  - Retrimis pe 
data de 
29.05.2019 la 
Economică și ind. 
pt. raport 
suplimentar 
 

TDR: 
12.06.2019 

2 

PLx  
4/2019 

 
L 

144/2019 

Proiect de lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din 
Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor). (poz. I-b-14) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 
Modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 prin 
introducerea sintagmei „ori scopuri statistice”, alăturată celor 
de cercetare ştiinţifică sau istorică, asigurând dreptul statisticii 
oficiale naţionale de a-şi continua activităţile tradiţionale de 
colectare şi realizare a celorlalte faze în procesul de prelucrare 
a datelor, de a accesa şi a obţine date cu caracter personal, în 
consens cu aceste scopuri, ca derogare de la restricţiile 
prevăzute în alte articole ale legii. 

CD -  Adoptat pe 
25.03.2019 
S  - JUR 
pt. raport  
 

TDR: 
23.04.2019 

3 

PLx  
46/2019 

 
L 

156/2019 

Proiect de Lege pentru completarea art.2 din 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.179/2002 
privind demilitarizarea unităţilor aparatului central 
al Minsterului Afacerilor Interne şi a structurilor 
subordonate acestuia. (poz. I-b-38) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.179/2002, în sensul de a crea un temei legal la nivel primar 
care să asigure stabilirea, prin hotărâre a Guvernului, a 
uniformei, însemnelor distinctive, precum şi a formei şi 
conţinutului documentului de legitimare pentru personalul 
militar din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor 
Interne şi din structurile subordonate acestora. 
 

CD -  Adoptat pe 
03.04.2019 
S  - OZ Plen 
APĂR 
 

Comisia 
sesizată în 
fond a depus 
raportul - 
favorabil 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

4 

PLx  
47/2019 

 
L 

157/2019 

Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii 
privind intensificarea cooperării în prevenirea şi 
combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 
octombrie 2015 la Washington D.C.). (poz. I-b-37) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii 
privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington 
D.C. Astfel, se propune desemnarea Institutului Naţional de 
Criminalistică drept punct naţional de contact care să efectueze 
interogări automatizate prin compararea profilelor ADN şi 
interogări automatizate prin compararea datelor dactiloscopice 
cu datele de referinţă aflate în sistemele automatizate de 
identificare ale Guvernului Statelor Unite ale Americii, 
autorizarea punctelor de contact desemnate de partea 
americană în vederea interogării automatizate a datelor de 
referinţă în sistelul naţional AFIS şi a datelor de referinţă din 
SNDJ. 

CD -  Adoptat pe 
03.04.2019 
S  - JUR și 
APĂR 
pt. raport comun 

TDR: 
14.05.2019 

5 

PLx 
433/2018 

 
L 

317/2018 

Lege privind elaborarea şi actualizarea  Strategiei 
naţionale pe termen lung "România 2040". (poz. I-
b-33) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
 
Cadrului instituţional de realizare şi de asigurare a consensului 
naţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pe termen lung 
„România 2040”, statuând, totodată, obligaţia actualizării 
Strategiei la un interval de 3 ani.  

S  - Adoptată pe 
27.06.2018 
CD - Adoptată pe 
20.03.2019 

 
La 
promulgare 
din data de 
30.03.2019 
Sesizare de 
neconstituţio
nalitate 
(formulată de 
Președintele 
României) 
19.04.2019 

6 

PLx 
95/2019 

 
L 

727/2018 

Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 
ambiant. (poz. I-b-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Stabilirea cadrului legal referitor la evaluarea şi gestionarea 
zgomotului ambiant, din perspectiva necesităţii de aliniere a 
legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene 
incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor 
asumate de România, derivate din calitatea sa de stat membru 
al Uniunii Europene. 

S -  Adoptată pe 
05.03.2019 
CD -  Adoptată pe 
05.06.2019 
 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

7 

 
PLx 

143/2019 
 

L 
96/2019 

Lege privind cerinţele de creştere a mobilităţii 
salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea 
dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie 
suplimentară. (poz. I-a-6) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Transpunerea în legislaţia internă a Directivei (UE) 2014/50 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 
privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor 
între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării 
drepturilor la pensie suplimentară. Proiectul urmăreşte 
reducerea obstacolelor din calea liberei circulaţii a lucrătorilor 
între statele membre ale Uniunii Europen, prin îmbunătăţirea 
regimului aplicabil dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie 
suplimentară, legate de existenţa unui raport de muncă. 

S  - Adoptată pe 
18.03.2019 
CD - Adoptată pe 
05.06.2019 
 

 

8 

PLx  
371/2018 

 
L 

630/2018 

Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 
septembrie 2014, la Convenţia cadru privind 
protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 
adoptată la Kiev la 22 mai 2003. (poz. I-a-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 
Ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la 
Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind 
protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev 
la 22 mai 2003. Obiectivul Protocolului este acela de a facilita 
şi încuraja cooperarea între părţi, în scopul dezvoltării unui 
transport de marfă şi pasageri sustenabil, precum şi a unei 
infrastructuri aferente în Carpaţi. 

CD - Adoptată pe 
17.10.2018 
S  - Adoptată pe 
04.03.2019 
 

Legea nr. 
55/2019 

9 

Plx 
181/2017 

 
L 

451/2017 

Lege pentru completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale. (poz. I-a-5) 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 
Modificarea art.31 alin.(2¹) din Legea nr.1/2011, în sensul 
reorganizării şi funcţionării liceelor cu profil agricol în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
                                                                                                         

CD -  Adoptată 
pe 09.05.2018 
S  - Adoptată pe 
11.03.2019 

Legea nr. 
57/2019 

10 

PLx 
741/2018 

 
L 

638/2018 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. (poz. I-b-4) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

S  - Adoptată pe 
05.12.2018 
CD - Adoptată pe 
20.03.2019 

Legea nr. 
60/2019 

11 

PLx 
739/2018 

 
L 

624/2018 

Lege privind activitatea consulară. 
(poz. I-b-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Stabilirea relaţiilor consulare de către România, întinderea şi 
exercitarea funcţiilor consulare, precum şi organizarea 
activităţii de prestare a activităţii consulare şi de acordare a 
asistenţei şi protecţiei consulare.  

S -  Adoptată pe 
05.12.2018 
CD -  Adoptată 
pe 20.03.2019 
 

Legea nr. 
62/2019 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

12 

PLx 
567/2018 

 
L 

446/2018 

Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru 
dezvoltarea resurselor umane din administraţia 
publică. (poz. I-a-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor 
umane din administraţia publică, organism cu rol consultativ, 
fără personalitate juridică, cu activitate nepermanentă, care 
urmează să funcţioneze pe lângă Secretariatul General al 
Guvernului. 

S -  Adoptată pe 
17.10.2018 
CD -  Adoptată pe 
12.12.2018 
 

Legea nr. 
69/2019 

13 

PLx 
503/2018 

 
L 

437/2018 

Lege privind societăţile mutuale de asigurare și 
pentru modificarea și completarea unor acte 
normative. (poz. I-b-9) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Crearea cadrului legal necesar constituirii şi organizării 
societăţilor mutuale de asigurare în România, inclusiv 
reglementarea aspectelor specifice de funcţionare a acestora, 
dar şi modificarea art.1 alin.(2) pct.44 din Legea nr.237/2015, 
în acord cu normele europene incidente. Demersul legislativ 
transpune, prin art.32, prevederile art.63 pct.1 din Directiva 
(UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
14 decembrie 2016 privind autorităţile şi supravegherea 
instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP) 
(reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE), seria L, nr.354 din 23 decembrie 2018. 

S - Adoptată pe 
03.10.2018 
CD - Adoptată pe 
07.03.2019 

Legea nr. 
71/2019 

14 

PLx  
731/2018 

 
L 

123/2019 

Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare 
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii 
(România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare 
rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 
septembrie 2018. (poz. I-a-7) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: Senat 

 
Aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii (România – Cofinanţare UE pentru 
dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 
septembrie 2018. 

CD - Adoptată pe 
27.02.2019 
S  - Adoptată pe 
25.03.2019 

Legea nr. 
72/2019 

15 

PLx 
574/2018 

 
L 

410/2018 

Lege privind gestionarea siturilor potenţial 
contaminate şi a celor contaminate.  
(poz. I-b-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea gestionării siturilor potenţial contaminate şi a 
celor contaminate, creând condiţiile de realizare a obiectivelor 
prioritare specifice siturilor contaminate stabilite prin art.2 
alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind un Program general al 
Uniunii de acţiune pentru mediu până în 2020 „O viaţă bună, în 
limitele planetei noastre”. 

S -  Adoptat pe 
16.10.2018 
CD -  Adoptată 
pe 27.03.2019 

Legea 
nr.74/2019 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

16 

PLx  
645/2018 

 
L 

596/2018 

Lege privind aprobarea participării României la 
sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare 
și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului 
nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale interguvernamentale la 
care România este parte. (poz. I-b-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 
Aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al 
Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, urmând 
a fi creată și o rezervă financiară prin plata unei contribuții în 
valoare de 50000 USD, pentru anul 2018, pentru asigura 
participarea membrilor naționali la misiunile organizației. 

S  - Adoptată pe 
24.10.2018 
CD - Adoptată pe 
27.03.2019 
 

Legea 
nr.76/2019 
 

17 

PLx 
182/2019 

 
L 

17/2019 

Lege privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative. (poz. I-a-9)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, precum şi a altor acte normative. 
Intervenţiile legislative vizează crearea cadrului normativ care 
să asigure eficientizarea înregistrării imobilelor în sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară, implementarea în 
termenul prevăzut de lege a Programului Naţional de Cadastru 
şi Carte Funciară, precum şi consolidarea capacităţii de 
management pe proiect a Agenţiei Naţionale. 

S  - Adoptată pe 
25.03.2019 
CD - Adoptată pe 
16.04.2019 

Legea 
nr.105/2019 
 

                
IIIIII..  PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  CCOOMMUUNNĂĂ    
                                    

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

1 

PLx 
524/2011 

 
L 

616/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de executie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2010.  
(poz. I-c-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de executie a bugetului de 
stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente.  
anului 2010. 

Raport depus pe 
data de 
25.10.2012; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

2 

PLx 
525/2011 

 
L 

617/2011 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2010 şi a contului general de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010. 
 (poz. I-c-2) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi a contului general 
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2010. 

Raport depus pe 
data de 
25.10.2012; 
urmează să intre 
pe OZ 

 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

3 

PLx 
203/2013 

 
L 

241/2013 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual 
de execuție a bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate și a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011.   
(poz. I-c-3) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a 
contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2011.   

Raport depus pe 
data de 
23.10.2013; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

4 

PLx 
427/2012 

 
L 

393/2012 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2011. 
(poz. I-c-4)  
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 

Raport depus pe 
data de 
04.04.2016; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 

5 

PLx 
428/2012 

 
L 

394/2012 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2011 și a contului general anual de 
execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe 
anul 2011. (poz. I-c-5) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general 
anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe 
anul 2011. 

Raport depus pe 
data de 
23.10.2013; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD +  
BUG S 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

6 

PLx 
413/2013 

 
L 

546/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului national unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2012.   
(poz. I-c-6) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 

Raport depus pe 
data de 
25.06.2014; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

 
 
 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 
 

7 

PLx 
414/2013 

 
L 

547/2013 
 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat  pe anul 2012 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2012.  (poz. I-c-7) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 

Raport depus pe 
data de 
25.06.2014; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

 
 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S  
 

8 

PLx 
411/2014 

 
L 

568/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului national unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general al 
datoriei publice aferente anului 2013. (poz. I-c-8) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Raportul public pe anul 2013 cuprinde rezultatul activităţilor 
de audit şi control , desfăşurate asupra modului de formare, 
de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale 
statului şi ale sectorului public în exerciţiul financiar al anului 
2013. 

Raport depus pe 
data de 
24.03.2015; 
urmează să intre 
pe OZ  

 
 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 

9 

PLx 
412/2014 

 
L 

569/2014 
 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2013. (poz. I-c-9) 
- Caracter: ordinar 
-  Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+S 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2013 şi contul general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor  pentru şomaj pe anul 2013 
au fost întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea 
bugetului asigurărior sociale de stat nr.6/2013, aşa cum a fost 
modificată prin ordonanţele de rectificare a bugetului. 

Raport depus pe 
data de 
24.03.2015; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

 
 
 
CD + S 
BUG CD + 
BUG S  
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

10 

 
PLx 

562/2015 
 

L 
350/2015 

 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2014.  
(poz. I-c-10) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 

Raport depus pe 
data de 
28.06.2016; 
urmează să intre 
pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

11 

PLx  
191/2017 

 
L 

112/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2015.  
(poz. I-c-11) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

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

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

12 

PLx  
192/2017 

 
L 

113/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2015 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2015. (poz. I-c-12) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuție al bugetului 
asigurărilor sociale de stat aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 54.941,9 milioane lei, cheltuieli totale în 
sumă de 54.705,0 milioane lei, rezultând un excedent în sumă 
de 236,9 milioane lei. Execuția sistemului public de pensii s-a 
realizat astfel: venituri în sumă de 54.609,4 milioane lei și 
cheltuieli în sumă de 54.609,4 milioane lei. 

CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
25.05.2017 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual 
de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice aferente anului 2016. 
(poz. I-c-13) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2016 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2016. (poz. I-c-14) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

16 

PLx  
498/2018 

 
L 

613/2018 
 

Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2017 şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2017. (poz. I-c-16) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 
CD +S  
BUG CD + BUG 
S 

 
 
 
 
TDR: 
31.10.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LEGENDA 
Abrevieri Comisii: 

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare ECON 
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci BUG                                                 
3. Comisia pentru industrii şi servicii IND 
4. Comisia pentru transporturi și infrastructură  TRSP 
5. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice AGRI            
6. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale DROM 
7. Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului  ADMIN 
8. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic MED 
9. Comisia pentru muncă şi protecţie socială MUN 
10. Comisia pentru sănătate şi familie SAN 
11. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport INV 
12. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă CULT 
13. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi JUR 
14. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
15. Comisia pentru politică externă 

APAR 
POL EXT 

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor INFOCOM 
17. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi EGAL 
18. Comisia pentru afaceri europene 
19. Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

 

CAE 
CROMANII 

 
Alte abrevieri: 
S - Senat 
CD - Camera Deputaţilor 
TDR - Termen depunere raport 
TAC - Termen aprobare tacită 
SG - Secretar General 
OZ  -  Ordinea zilei 
BP - Biroul permanent 
R - Raport 
Rs - Raport suplimentar 
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F. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor 

 
( la data de 6 iunie 2019 ) 

 
 

I.  În perioada  03– 06 iunie 2019  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte.  
 Comisiile permanente au depus 28 avize. 
Cele rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare   14 
 rapoarte de respingere   3 
 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului:       
 ordonanțe ale Guvernului 
 proiecte de legi şi propuneri legislative: 
 

5  
2 

10  

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 576 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 78 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  1951 de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

2017 

În anul 
2018 

 

În anul 
2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 236 

 rapoarte suplimentare 115 67 36 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 12 

TOTAL 818 849 284 

 
 
 

 



             A N E X A  
PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE 

dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care au fost depuse rapoarte 
în perioada  3--6 iunie 2019 

I. Comisia pentru buget, finanţe, bănci 
 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 PLx 234/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a 
cumpărării de autoturisme noi  

Guvern, 
Adoptat 
de Senat 

04.06.19 
Raport de adoptare 
236/R din 05.06.19 

2 PLx 53/2019 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul fondurilor europene nerambursabile 

Guvern, 
Adoptat 
de Senat 

04.06.19 
Raport de adoptare 
235/R din 05.06.19 

3. PLx 694/2015 
Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate 
- raport comun cu Comisia juridică 

7 parlamentari 
Adoptat 
de Senat 

04.06.19 
Raport de respingere 
277/RS din 05.06.19 

 
II. Comisia pentru industrii şi servicii 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 37/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea 
art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
- raport comun cu Comisia juridică 

Guvern, 
Adoptat  
de Senat 

23.04.19 
06.05.19 

Raport de adoptare cu 
amendamente 

224/R din 04.06.19 

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

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 
dezbaterii 

Observaţii 

1. PLx 157/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea 
nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 
- raport comun cu Comisia juridică 

67 parlam. 
Respinsă 
 de Senat 

16.04.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
223/R din 03.06.19 

2. PLx 148/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative 

68 parlam., 
Respinsă  
de Senat 

28.05.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
222/R din 03.06.19 



3. PLx 184/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
- raport comun cu Comisia învățământ 

24 parlam., 
Adoptat  
de Senat 

04.06.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
234/R din 05.06.19 

4. PLx 150/2019 
Proiect de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul 
consultanţei agricole în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale, 
în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri 

47 parlam., 
Adoptat  
de Senat 

04.06.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
233/R din 05.06.19 

5. PLx 34/2019 
Proiect de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul 
Produselor Agroalimentare 

26 parlam., 
Adoptat 
de Senat 

05.06.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
232/R din 05.06.19 

6. PLx 547/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie 
- raport comun cu Comisia pt. mediu și Comisia juridică 

Guvern., 
Adoptat  
de Senat 

13.05.19 
Raport de adoptare  

cu amendamente 
24/RS din 05.06.19 

7. PLx 322/2018 
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie 
- raport comun cu Comisia pt. mediu și Comisia juridică 

6 parlam., 
Adoptat  
de Senat 

13.05.19 
Raport de respingere 
430/RS1 din 05.06.19 

 
IV. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.102/2019 Proiect de Lege privind statutul poliţistului local 

– raport comun cu Comisia pt. mediu 

23 parlam. 
Adoptat  
de Senat 

29.05.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
226/R din 04.06.2019 

 
V. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1 

 
PLx.102/2019 Proiect de Lege privind statutul poliţistului local 

– raport comun cu Comisia pt. administrație 

23 parlam. 
Adoptat  
de Senat 

10.04.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
226/R din 04.06.2019 

2. PLx 547/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie 
- raport comun cu Comisia juridică și Comisia pentru agricultură 

Guvern., 
Adoptat  
de Senat 

13.05.19 
Raport de adoptare  cu 

amendamente 
24/RS din 05.06.19 



3. PLx 322/2018 
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie 
- raport comun cu Comisia juridică și Comisia pentru agricultură 

6 parlam., 
Adoptat  
de Senat 

13.05.19 
Raport de respingere 
430/RS1 din 05.06.19 

 
VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx.722/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.93/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene  

- raport comun cu Comisia pentru buget 

Guvern 
adoptat 
de Senat 

09.04.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(151/R din 16.04.2019) 

 
VII. Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.366/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008  

Guvern, 
Adoptat 
de Senat 

04.06.2019 
Raport de adoptare 

230/R din 05.06.2019 

2. 

 
Plx.205/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

Guvern, 
Respinsă 
de Senat 

04.06.2019 
Raport de respingere 
228/R din 05.06.2019 

3. 

 
Plx.242/2019 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii 

Guvern, 
Adoptat 
de Senat 

04.06.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
229/R din 05.06.2019 

 
VIII. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 184/2019 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia 
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 
- raport comun cu Comisia pt. agricultură 

24 parlam., 
Adoptat  
de Senat 

04.06.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
234/R din 05.06.19 

2. PLx 232/2019 
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
Educaţiei Naţionale 

38 parlam., 04.06.19 
Raport de respingere 

231/R din 05.06.19 

 
 



 
IX. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 
Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. PLx 37/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum şi pentru modificarea 
art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
- raport comun cu Comisia pt. industrii 

Guvern, 
Adoptat  
de Senat 

28.05.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
224/R din 04.06.19 

2. 
PLx 456/2017 
/2018 

 Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de 
libertate 

11 parlam., 
Adoptat de 

Senat 
28.05.19 

Raport de respingere 
221/R din 03.06.19 

3. PLx 157/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea 
nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 
- raport comun cu Comisia pt. agricultură 

67 
parlam., 
Respinsă  
de Senat 

29.05.19 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
223/R din 03.06.19 

4. PLx 697/2015 
Proiect de Lege privind reglementarea creanţelor cesionate 
- raport comun cu Comisia pt. buget 

7 parlam., 
Adoptat  
de Senat 

04.06.19 
Raport de respingere 
277/RS din 05.06.19 

5. PLx 547/2018 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie 
- raport comun cu Comisia pt. mediu și Comisia pentru agricultură 

Guvern., 
Adoptat  
de Senat 

13.05.19 
Raport de adoptare  cu 

amendamente 
24/RS din 05.06.19 

6. PLx 322/2018 
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie 
- raport comun cu Comisia pt. mediu și Comisia pentru agricultură 

6 parlam., 
Adoptat  
de Senat 

13.05.19 
Raport de respingere 
430/RS1 din 05.06.19 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații politice 

 

 
PSD a înțeles mesajul alegătorilor din 26 mai 2019 și are în vedere  să se aplece mai mult asupra comunicării  

cu românii.  Continuăm creșterile de venituri, așa cum ne-am angajat. 
 

Stimate colege și stimați colegi,  
PSD a înțeles mesajul transmis de românii care s-au prezentat la urne. Cel mai important este să învățăm din greșelile pe 

care le-am făcut și să avem întâlniri și consultări cu cetățenii din fiecare județ. Trebuie să ne aplecăm mai mult asupra 
problemelor semnalate de fiecare român și să dedicăm mai mult timp comunicării directe cu reprezentanții fiecărei categorii 
sociale.   

PSD este partidul care a realizat cele mai mari creșteri de venituri și reduceri de taxe în România din ultimii 30 de ani. Ne 
dorim să asigurăm în continuare condiții de viață cât mai bune pentru toți românii, indiferent de județul în care trăiesc.  

Suntem conștienți că mai sunt încă multe lucruri de realizat și de pus în aplicare pentru ca veniturile românilor să ajungă 
la nivelul mediu al celor mai avansate state din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, în 2017 și în 2018 am recuperat ce s-a 
pierdut în perioada 2015-2016, am deblocat proiecte europene, am reparat nedreptățile la care au fost supuse toate categoriile 
sociale de populație, în special medicii și profesorii și am început să dăm drumul la investiții. 

Am început să alocăm fonduri pentru refacerea unităţilor medico-balneare şi de recuperare. România are un potențial 
balneoclimateric remarcabil. Pentru punerea în valoare, în beneficiul oamenilor, guvernul a decis acordarea unui sprijin 
financiar consistent menit să modernizeze şi să dezvolte staţiunile balneare. Bugetul acestui an este echivalentul în lei a 130 de 
milioane de euro. Sunt eligibile atât investițiile în soluţii terapeutice inovatoare cât și cele în unităţile medico-balneare şi de 
recuperare, în crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, înființarea noi locuri de muncă, calificarea 
și profesionalizarea personalului ce activează în domeniu. Fiecare beneficiar poate solicita și primi până la 200.000 de euro, 
echivalentul a jumătate din valoarea cheltuielilor eligibile, fără TVA, ale proiectului. În schimb, se obligă să mențină 
investițiile realizate cel puţin 10 ani, în caz contrar vor rambursa integral sumele primite ca sprijin. 

În același timp, am redat demnitatea părinților și bunicilor noștrii. Când am venit la guvernare primul lucru a fost să 
restituim CASS încasat ilegal de la pensionari, să scutim toți pensionarii de plata contribuțiilor sociale, iar pe cei cu pensii mai 
mici de 2.000 lei și de plata impozitului, în timp ce pentru ceilalți am redus impozitul pe venit de la 16% la 10% din ceea ce 
depășește acest prag. În acest fel, am lăsat mai mulți bani în buzunarele pensionarilor, în plus față de creșterile succesive ale 
punctului de pensie, cu valori mai mari și în avans față de prevederile inițiale ale legii. Până la finalul anului, cea mai mare 
parte a românilor, care au lucrat în grupele I și II de muncă, vor primi pensii majorate, urmare a recalculării dispuse de 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale.  

PSD consideră că dezvoltarea României depinde de bunăstarea românilor. Salariile și pensiile trebuie să continue să 
crească așa cum este asumat în legislația adoptată. Creșterea permanentă a salariilor și a pensiilor înseamnă în primul rând 
respect pentru munca fiecărui român. Românii trebuie să fie respectați în primul rând în țara lor și apoi de restul statelor.   

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Marius Constantin Budăi 
*** 
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Viitorul copiilor noștri, viitorul țării! 
 

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor, sărbătorită recent, am adresat un mesaj de felicitare pentru toţi copiii, atât din 
judeţul Dolj, cât şi din toată ţara, dorindu-le o copilărie fericită, noroc şi sănătate, să fie mereu în paza Domnului şi în grija şi 
dragostea părinţilor. Copiii sunt un dar şi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru familie şi societate, şi, în consecinţă, trebuie 
să-i preţuim şi să-i educăm. Ziua copiilor ne reamintește nouă, maturilor, de responsabilitatea uriaşă pe care o avem faţă de 
copii, deoarece creşterea lor trebuie realizată cu multă iubire şi grijă părintească.  

Copiii sunt bogăţia şi viitorul nostru, iar cu cât mai multă grijă, atenţie şi afecţiune investim în ei, cu atât mai fericiţi vor fi 
şi vor avea un viitor mai prosper!  

În ultimii doi ani și jumătate, atât Guvernul, cât și majoritatea parlamentară PSD, au adoptat o serie de măsuri de susținere 
a copiilor, și implicit a familiilor și mamelor din România. Misiunea noastră prioritară este de a asigura pentru toți copiii din 
România o viață mai bună și mai prosperă, respectându-le șansele de a crește și de a se dezvolta într-o societate a drepturilor, 
libertăților și egalităților de șanse. Unul dintre proiectele puse în aplicare este asigurarea accesului gratuit al copiilor în creșe, 
de care beneficiază peste 30.000 de copii, proiect în valoare de 168 de milioane de euro. Prin acest program guvernamental, 
părinții cu venituri reduse pot să își înscrie copiii în creșe, fără să mai achite taxe de înscriere, de școlarizare sau orice alt tip de 
contribuție. Vor fi sprijiniți preponderent părinții care nu au un loc de muncă și au în creștere unul sau mai mulți copii cu 
vârsta de până la doi ani, precum și cei cu venituri reduse, respectiv categoriile vulnerabile din punct de vedere material și 
social. Este un proiect social binevenit pentru dezvoltarea serviciilor de educație și îngrijire a copiilor cu vârsta de până la doi 
ani, având în vedere că în prezent doar 2% din copiii din această categorie sunt înscriși la creșă. Această politică va fi 
dezvoltată în continuare, atât pentru creșterea accesului la educație al copiilor, cât și ca formă de sprijin pentru părinții care au 
nevoie de un loc de muncă, dar nu pot să asigure îngrijirea copiilor lor. 

O altă decizie benefică pentru familii este majorarea alocațiilor pentru copii, care aproape s-au dublat de la 1 aprilie a.c., 
peste 3,6 milioane de copii primind acum alocaţii majorate. Pentru cei cu vârsta de până la doi ani și cei cu dizabilităţi, alocaţia 
s-a mărit de la 200 lei/lună la 300 lei/lună, iar pentru ceilalţi copii, de la 84 lei/lună la 150 lei/lună. Tot în ideea încurajării 
creșterii natalității, majoritatea parlamentară PSD a votat recent o lege privind acordarea unei indemnizații lunare pentru 
creșterea copilului cel puțin egală cu cea primită pentru copilul anterior, în cazul în care mamele nasc alt copil în interval de un 
an de la finalizarea concediului maternal. În același context, Guvernul a decis majorarea cu 17,7% a indemnizației lunare 
minime pentru concediul de creștere a copilului, deoarece considerăm investiția în copii ca fiind cea mai importantă investiție 
în viitor.  

De asemenea, s-a adoptat legea privind aprobarea Programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii 
„Junior Centenar”, un instrument compensatoriu în vederea susținerii accesului la educație și a lipsei de venituri, destinat 
fiecărui copil din țară. Concret, toți copiii din România vor fi cuprinși în acest mecanism activ de economisire, prin 
deschiderea de către stat a unui cont la Trezorerie pentru fiecare copil de până la 18 ani. În acest cont, Guvernul va aloca o 
primă de stat în valoare de 600 lei anual, rata dobânzii fiind de 3% pe an, sumele nefiind impozabile, în timp ce părinţii sau 
reprezentanţii legali ai copilului trebuie să depună o sumă minimă de 1.200 de lei anual. De asemenea, pentru copiii ocrotiţi în 
serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului, Guvernul asigură o depunere anuală minimă de 1.200 lei, 
din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

Programul de Granturi destinat elevilor cu rezultate deosebite, care permite stimularea financiară a elevii olimpici pentru 
a-și continua studiile universitare, inclusiv în domeniul cercetării, în universitățile din România, a fost recent suplimentat 
financiar. Astfel, olimpicii internaționali și naționali, care au fost medaliaţi, premiaţi, ori care au primit menţiuni, vor fi 
recompensați cu sume de până la 4.000 de euro anual, bani folosiți pentru necesitățile aferente studiilor universitare.  

Înființarea grădinițelor cu profil sportiv, construite conform Programului „gROwth - investim în copii, investim în viitor”, 
este un alt proiect important pus în aplicare. Acesta prevede construirea, amenajarea și dotarea a 1.000 de grădinițe cu profil 
sportiv în toată țara în următorii doi ani. 

În această vară, peste 3.000 de copii români din comunitățile istorice și din diaspora vor beneficia de tabere gratuite din 
partea Guvernului. Este vorba despre un număr mai mare de locuri față de anii trecuți, ce vor fi repartizate în patru centre de 
agrement de la mare şi de la munte, taberele urmând a se organiza în perioada 1 iulie – 27 august 2019. 

Nu în ultimul rând, recentele modificări aduse de Guvern în legislația adopțiilor vizează şi flexibilizarea derulării 
procedurii de adopţie internaţională pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani. Se urmărește astfel sporirea şanselor acestor 
copii de a avea o familie, inclusiv în cazul grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 
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ani. Documentul aprobat de Guvern introduce şi noi stimulente financiare care să susţină decizia unei familii de a adopta, 
astfel încât să fie adoptați cât mai mulți copii aflați în aceste situații în cel mai scurt timp posibil. 

În încheiere, le doresc tuturor copiilor, dar și părinților acestora, să se bucure de tot ceea ce este mai bun și mai frumos în 
viață şi de toată lumea care-i înconjoară! 

Copilărie fericită tuturor!        Deputat 
Alexandra Presură 

*** 
 

Guvernul PSD a efectuat investiții de peste 9 miloane euro pentru sănătatea botoşănenilor 
Stimați colegi, 
Creșterea capacității de screening pentru depistarea bolilor cu impact asupra sănătății publice reprezintă și unul dintre 

obiectivele importante ale Programului de Guvernare. Ministerul Sănătății implementează, anul acesta, 7 programe de 
screening demarate în 2018, în cadrul unui proiect care beneficiază de finanţare europeană nerambursabilă, în valoare de 193 
de milioane de euro, care vor fi utilizate pentru consolidarea programului naţional de screening şi a capacităţii tehnice a 
sistemului de sănătate de a furniza servicii medicale preventive. Un alt proiect important realizat la nivel național este 
reprezentat  de creșterea veniturile pentru cabinetele medicilor de familie. 

 În acest sens, am făcut un rezumat al investițiilor și a măsurilor prevăzute în Programul de Guvernare și realizate în 
sistemul sanitar din județul Botoșani pentru asigurarea unor condiții cât mai bune pentru toți pacienții județului. În județul 
Botoșani, sănatatea a reprezentat o prioritate pentru mine și pentru colegii din PSD, în aces sens, au fost efectuate investiții de 
peste 9 miloane euro în ultimii doi ani pentru sănătatea botoşănenilor. Cele mai importante investiții pe care le pot aminti sunt 
construirea unui spital  în valoare de 3,8 milioane euro, au fost achiziționate 27 ambulanțe noi pentru SAJ şi SMURD - în 
valoare de 2 milioane euro, au fost alocate 1,9 milioane euro pentru reabilitarea și construcția a 13 dispensare medicale la: 
Blândești, Călărași, Cordăreni, Cristinești, Dîngeni, Durnești, Lunca, Manoleasa, Mihălășeni, Ripiceni, Tudora, Vorona. Un al 
proiect important a fost reprezentat de dotarea Spitalul Județean Mavromati Botoșani cu aparate de înaltă performanță, câte un 
CT și RMN dar și alte echipamente medicale moderne având o valoare de peste 1,3  milioane euro. Îi așteptăm la Botoșani pe 
cei mai pricepuți medici tineri deoarece vor �încep lucrările de construcție a locuințelor ANL pentru specialiștii în sănătate 
din județul Botoșani. Și pentru a beneficia de condiții europene de muncă Guvernul PSD a dublat salariile medicilor şi a 
acordat majorări substanțiale tuturor angajaților din acest domeniu. 

Pe această cale vă asigur că toate temele propuse de către Guvernul PSD în domeniul sănătății sunt subiecte de actualitate 
și vor avea ca rezultat îmbunătățirea calității serviciilor și a asistenței medicale pentru pacienți. 

 

Deputat 
Costel Lupașcu 

*** 
Cât am luat şi cât am dat de când suntem în Uniunea Europeană 

 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
De când este membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană, România a beneficiat de fonduri, dar a şi contribuit la 

bugetul Uniunii. Ce e drept s-au tot făcut calcule, oficialităţile au tot dat declaraţii, dar nimeni nu a răspuns concret la 
întrebarea: Câte miliarde de euro a dat şi câte miliarde a primit România din 2007 până acum? 

Sigur pentru profesioniştii în ale finanţelor nu este o problemă să afle răspunsul. Problema este cu restul populaţiei. 
Putem spune că în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2018, România a primit de la Uniunea Europeană fonduri 

nerambursabile de 50,13 miliarde de euro şi a contribuit la bugetul Uniunii Europene cu aproape 17 miliarde de euro. Potrivit 
datelor centralizate la ministerul Finanţelor Publice, ţara noastră are un plus de 33,17 miliarde de euro, sold pozitiv în relaţia 
cu Uniunea Europeană în 12 ani de apartenenţă la blocul comunitar. Astfel, banii absorbiţi cuprind fonduri europene 
postaderare din perioadele de programare 2007 – 2013 şi 2014 – 2020, precum şi fonduri alocate în perioada de preaderare, dar 
care au fost virate de Comisia Europeană după aderare. 

Din actualul Cadru financiar multianual al Uniunii Europene 2014 – 2020 România a primit puţin peste 13 miliarde de 
euro, din care mare parte – 4,78 miliarde euro – sunt banii din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), plăţi directe la 
hectar primite de fermieri în funcţie de suprafeţele agricole, fără să fie nevoie de proiecte europene. 
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Absorbţia fondurilor FEGA a ajuns astfel la o rată efectivă de 44,88% din cât are alocată România pe acest fond. 
Problemele apar, însă, la fondurile europene structurale şi de investiţii (FES), adică bani pe care îi primeşte ţara pentru 
proiectele de investiţii realizate, de la drumuri şi autostrăzi până la cursuri de calificare a şomerilor sau mici afaceri private. 

Aceşti bani sunt absorbiţi în România prin 8 programe naţionale, gestionate de autorităţile de management din subordinea 
a trei ministere: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării 
Regionale. 

Oficial după spusele celor de la Bruxelles, totul este în regulă:mai mult decât atât, Uniunea Europeană, înţelegătoare cu 
România, mai face şi câteva concesii ! Oare este adevărat ? 

Se uită de concurenţa mărfurilor care circulă liber pe piaţa unică din 2007. Trebuie să mai adăugăm şi cei peste 4 milioane 
de români care lucrează în Uniunea Europeană şi au slăbit potenţialul uman privind dezvoltarea României. Aici trebuie să 
facem şi noi ceva pentru a îndrepta lucrurile. Apoi se tot bate toba pe faptul că a crescut exporturile. E adevărat, dar firmele 
care au trimis mărfurile în străinătate sunt controlate de multinaţionale care au încasat dividendele şi profiturile le-au dus tot în 
ţările bogate din Europa. 

În concluzie, veniturile în plus nu au ajuns în buzunarele românilor, ci în conturile managerilor străini. Unde mai pui că 
aceleaşi companii străine au profituri ridicole raportate la cifra de afaceri. 

Îmi pun următoarea întrebare în final: Va veni momentul când se va echilibra balanţa în piaţa unică ?     
Vă mulţumesc,  

Deputat 
Neculai Iftimie 

*** 
Premierul ”providențial” și artificiile comunicaționale ale opoziției 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Constat că opoziția își sapă singură groapa în fața tuturor românilor, euforică încă după rezultatul de săpătămâna trecută 

de la alegerile europarlamentare și, concomitent, dovedindu-se total inaptă de guvernare. PNL și USR au bombardat, zile în 
șir, opinia publică cu scenarii halucinante privind răsturnarea ordinii constituționale din România doar pe baza succesului lor 
la europarlamentare. Mai mult, au promovat și diverse nume de premieri, deși nu se poate pune problema în acest fel, 
accentuând și mai tare confuzia electoratului câștigat conjunctural prin erodarea inerentă a PSD-ALDE la guvernare.  

Artificiile comunicaționale ale opoziției, eșafodate pe declanșarea alegerilor anticipate, pe efectele unei moțiuni de 
cenzură cu rezultate dorit surprinzătoare, cu promovarea unui premier ”providențial” în persoana lui Ludovic Orban, s-au auto-
devoalat rapid grație scandalurilor din sânul opoziției. Aceste vorbe în vânt, dealtfel ca și întreaga campanie electorală a PNL 
și USR, denotă diletantismul politic al opoziției, dar și planurile sinistre pe care le au în vedere pentru români, imediat după ce 
vor putea fi acaparat puterea din mâinile actualei majorități guvernamentale, nu se știe concret prin ce mijloace deloc 
democratice. Spre exemplu, pe liderul PNL, Ludovic Orban, l-a luat gura pe dinainte și a spus că IT-iştii nu ar trebui să fie 
scutiţi de plata impozitului pe venit. Vă reamintesc că aceasta este una dintre sutele de măsuri performante implementate cu 
succes de către guvernul PSD și majoritatea guvernamentală, în ultimii doi ani, în baza angajamentelor pe care noi, social- 
democrații, ni le-am luat în fața românilor prin programul de guvernare încă din campania electorală din 2016! Această decizie 
a noastră nu doar că a sistat, la fel ca și majorările salariale din domeniul sănătății, învățământului și a altor categorii de 
salariați, la blocarea emigrației personalului calificat românesc către statele din vestul Europei, dar a fost susținută, la vremea 
respectivă, de întreg spectrul politic, adică și de opoziție. Cu siguranță tocmai din acest raționament mai mulți șefi de 
organizații liberale din țară au reacționat prompt, solicitându-i lui Ludovic Orban, până mai ieri ”premirul providențial” menit 
să salveze România din ”ghearele ciumei roșii”, demisia din fruntea PNL! Cea mai percutantă și mai radicală voce în această 
privință îi aparține primarului liberal din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, președinte al PNL Târgu Jiu, care și-a justificat 
solicitarea de schimbare a liderului partidului în baza declarațiilor impardonabile ale lui Ludovic Orban, care dorește 
diminuarea veniturilor IT-iștilor care nu au plecat, încă, din România.  

Fără comentarii în plus pentru o astfel de cerere întemeiată! Și scandalurile fără sfârșit din organizațiile de București ale 
PNL, concretizate prin demisia lui Cristian Bușoi, denotă nu doar lipsa de anvergură politică a liberalilor, lipsa proiectelor lor 
de țară, ci și fricțiunile latente de ani și ani, care nu pot converge către o guvernare mai performantă decât cea actuală sau către 
un progres al României printr-o gândire eminamente de dreapta! Prin astfel de planuri se creionează doar o direcție neclară în 
care vrea opoziția să angajeze România dacă ar ajunge la guvernare acum sau în viitor!  
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Nu îmi doresc să plictisesc pe nimeni cu răfuielile fără sfârșit din opoziție, surde, dar asiduue pe ”blana vulpii din 
pădure”, respectiv pe guvernarea pe care nu au pus mâna, și vreau să îmi închei declarația politică remintindu-le tuturor 
colegilor că românii trăiesc astăzi mai bine, după toate măsurile luate de Guvernul și majoritatea parlamentară PSD, respectiv 
majorarea salariilor, pensiilor și alocațiilor copiilor, îmbunătățirea condițiilor din sănătate și educație, dezvoltarea 
infrastructurii, stimularea investițiilor, dezvolarea agriculturii, crearea de noi locuri de muncă, preocuparea față de viitorul 
tinerei generații! 

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Dacă ne mândrim cu mediul înconjurător, trebuie să învățăm să îl protejăm 
 

Ziua Mondială a Mediului, marcată de Organizația Națiunilor Unite în data de 5 iunie, nu este doar un prilej să ne 
bucurăm de frumusețile care ne înconjoară, ci să ne gândim ce putem face pentru a le conserva cât mai bine, pentru cei care 
vor veni după noi. 

Pământul este în pericol, iar asta o spun specialiștii și o putem vedea chiar noi, privind în jur. Este din ce în ce mai multă 
poluare, sunt specii pe cale de dispariție, sunt habitate distruse, iar resursele naturale se diminuează pe zi ce trece. 

România a făcut pași importanți în ultimii ani, pentru a reduce poluarea și pentru a încuraja investițiile bazate pe energie 
regenerabilă și sustenabilă. O măsură importantă a fost interzicerea comercializării pungilor de transport din plastic subţire cu 
mâner, odată cu începutul acestui an. Consider că descurajarea folosirii acestora va avea efecte vizibile asupra mediului, atâta 
vreme cât oamenii vor înțelege că există alternative biodegradabile la care pot apela. 

Totodată, legea privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construire şi desființare a venit să completeze 
lacunele din legislație și să stabilească reguli clare, astfel încât tot ceea ce rezultă în urma acestor activități să fie depozitat 
corespunzător. În plus, prin introducerea garanției pentru ambalajele nereturnabile și reutilizabile, se urmărește, pe termen 
lung, scăderea cantităților direcționate către depozitul de deșeuri, creșterea gradului de valorificare a deșeurilor în țara noastră, 
dar și stimularea industriei de reciclare. 

Dincolo de acestea, nu putem să nu amintim, printre altele, de modificarea legii privind realizarea perdelelor forestiere, de 
alocarea de fonduri de investiții pentru cofinanțarea de instalații experimentale de omologare de produse sau servicii pentru 
transferul tehnologic, ori de susținerea de proiecte, prin fonduri europene, legate de bioeconomie, IT&C, spațiu și securitate, 
energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate. 

Stimați colegi, 
A avea o țară extraordinar de frumoasă și a ne mândri cu ceea ce avem privilegiul de a găzdui între granițe nu înseamnă 

doar atât. Înseamnă eforturi constante și susținute pentru a păstra aceste frumuseți, habitatele, dar și resursele naturale. Dincolo 
de faptul că ține de fiecare dintre noi realizarea unui minim efort pentru a recicla, a păstra curățenia sau a limita consumul 
resurselor, trebuie, ca parlamentari, să susținem în continuare orice inițiativă legată de protecția și conservarea mediului. 

Doar așa vom putea lăsa o lume mai curată și mai bună pentru cei care vin din urma noastră, învățându-i și pe ei să facă 
același lucru. 

Vă mulțumesc!                Deputat 
Eliza Peța-Ștefănescu 

*** 
Să facem front comun împotriva agresării copiilor! 

Domnule președinte de ședință, 
Stimate colege, stimaţi colegi, 
În fiecare an, în 4 iunie este celebrată Ziua internaţională a copiilor victime ale agresiunii, la iniţiativa Organizaţiei 

Naţiunilor Unite. Această zi atenţionează asupra acţiunilor concertate pe care statele lumii şi fiecare cetăţean în parte trebuie să 
le întreprindă pentru a stopa violenţele şi agresiunile comise împotriva copiilor.  

În cadrul sesiunii speciale de urgență în problema Palestinei, la 19 august 1982, membrii Adunării Generale ONU, „șocați 
de numărul mare de copii palestinieni și libanezi care au căzut victime ale actelor de agresiune din partea Israelului”, au stabilit 
Ziua internațională a copiilor victime ale agresiunii pentru fiecare an la 4 iunie, adoptând Rezoluția ES-7/8). 

În ultimii ani, numărul încălcărilor legilor comise împotriva copiilor a crescut, în multe zone de conflict. În astfel de 
condiții sunt necesare eforturi susținute pentru a-i proteja pe cei 250 de milioane de copii care trăiesc în țări și regiuni afectate 
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de diverse conflicte, pentru a promova dreptul internațional umanitar și drepturile omului și pentru a asigura răspunderea celor 
vinovați de încălcarea drepturilor copiilor. 

Din nefericire, țara noastră nu face excepție în ceea ce privește abuzurile și agresiunile comise împotriva copiilor, iar în 
multe cazuri chiar părinții s-au dovedit a fi agresorii! În peste 70% din cazurile înregistrate, victimele abuzurilor au fost copiii, 
iar cele mai multe cazuri semnalate au fost legate de molestarea fizică şi abuzul emoţional. Conform unor informații publice, 
aproximativ 1.000 de copii din România sunt lunar victimele diferitelor forme de abuzuri în doar nouă luni! Este un fenomen 
îngrijorător pentru părinţi, cadre didactice şi deopotrivă pentru autorităţi, pentru responsabilii statului de acest domeniu estrem 
de complex şi delicat.  

Consider că este firesc ca statul să acţioneze în sensul protejării copiilor care încă trăiesc în ţară, şi să-i ferească de 
abuzurile de orice fel. Oricât de preocupaţi sunt părinţii în a-şi feri copiii de rău, indiscutabil are şi statul o responsabilitate 
uriaşă în această direcţie.  

România are ca obiectiv să pună capăt tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor, iar încetarea abuzului, neglijării şi 
exploatării copiilor constituie parte integrată a actualelor preocupări guvernamentale.  

Cu toţii trebuie să intervenim pentru ca astfel de agresiuni la adresa copiilor să fie diminuate și chiar stopate! 
 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Ziua Învățătorului 

 

România sărbătorește în data de 5 iunie Ziua Învățătorului, a cărei instituire a fost legiferată de Parlament, prin Legea 
289/2007. Ziua Învățătorului coincide cu data de naștere a marelui dascăl Gheorghe Lazăr (5 iunie 1779), cel care a fondat 
învățământul modern românesc. Gheorghe Lazăr, născut la Avrig, este considerat întemeietorul învățământului în limba 
națională din Țara Românească. În 1818, a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Şcoala de la Sfântul 
Sava. 

În această zi, potrivit planului aprobat de Ministerul Educației, elevii vor lua parte la activităţi extracurriculare și se vor 
acorda  premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor, pentru merite deosebite. Este, așadar, un 
moment pentru a celebra învățământul românesc, piatra de temelie a viitorului nostru și a generațiilor care vor veni.  

Pentru Partidul Social Democrat, educația, alături de sănătate, constituie un pivot al programului politic, iar măsurile luate 
de Guvernul social-democrat creează o bază serioasă pentru dezvoltarea și modernizarea învățământului românesc, cu tot ceea 
ce implică acest proces: salarii mai mari pentru cadrele didactice, o infrastructură corespunzătoare, adaptată timpurilor pe care 
le trăim, stimularea elevilor prin burse și gratuități, astfel încât să aibă o mai puternică motivație pentru actul educațional. Nu 
putem avea un învățământ performant fără dascăli bine plătiți, iar acest lucru a fost tratat de PSD cu cea mai mare 
responsabilitate.  

În cele ce urmează, voi puncta creșterile salariale succesive înregistrate în învățământ după instalarea Guvernului social-
democrat. Astfel, angajaţii din învăţământ au beneficiat de o creştere de 15% de la 1 ianuarie 2017, pentru unele categorii de 
dascăli veniturile crescând substanţial. În ianuarie 2018, odată cu implementarea Legii Salarizării Unitare, salariile s-au 
majorat din nou, astfel încât, în prezent, plata încasată de dascăli s-a dublat față de anul 2016.  

De asemenea, cadrele didactice afectate profund de tăierile de salarii operate de PDL (actualul PNL) în anul 2008, și-au 
recuperat în sfârșit banii, ca urmare a executării hotărârilor judecătorești. PDL-PNL au tăiat, PSD a înapoiat ceea ce li se 
cuvenea dascălilor din această țară! 

O altă măsură reparatorie, făcută tot de Guvernul PSD, este cea legată de sporul acordat celor care lucrează în 
învăţământul special, cu copiii cu deficienţe și cerinţe educaţionale speciale. Astfel, acești angajați primesc un plus de 15% din 
salariu. De 10% în plus beneficiază și personalul de conducere şi personalul din inspectoratele şcolare, un spor 
neuropsihic. Toate aceste măsuri elaborate și puse în aplicare de social-democrați reflectă respectul față de învățătorii și 
profesorii din România. Astăzi, dascălii se pot concentra cu adevărat pe activitatea profesională, nu mai trebuie să se 
îngrijoreze ce vor pune mâine pe masă și nu mai sunt umiliți în ziua de salariu, ci recunoscuți la adevărata lor valoare. La mulți 
ani tuturor celor care muncesc în învățământul românesc! 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Cornel Itu 

*** 
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Inundațiile din România, între schimbările climatice și responsabilitatea cetățenilor 
și a autorităților locale 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Jumătate din țara noastră a trecut, în ultimele zile, prin momente foarte triste. Din nou, urgia naturii a făcut victime, copii 

nevinovați fiind uciși de viituri. Inundațiile au făcut ravagii în multe zone din România, iar județul Prahova – pe care îl 
reprezint aici, în Parlamentul României – se află printre zonele grav afectate în urma căderilor masive de precipitații. 

Trebuie să tragem câteva semnale de alarmă. Așteptăm cu toții – autorități publice locale și cetățeni, deopotrivă – ca 
Guvernul României să vină și să ne ajute după ce apar inundații sau alunecări de teren cauzate de cantitățile masive de 
precipitații generate de schimbările climatice. Suntem martorii unor evenimente meteorologice nemaiîntâlnite. Avem de-a face 
cu fenomene extreme, cu vijelii care spulberă totul în cale, cu inundații în zone în care nu există un curs de apă curgătoare, cu 
creșteri rapide ale debitelor care spulberă case, gospodării, vieți omenești... 

Unde greșim? Cine greșește? Dincolo de apartenența politică a fiecărui primar, indiferent de nivelul bugetului local al 
unei comune sau al unui oraș, trebuie să vorbim despre gospodărirea localităților, despre respectarea regulamentelor 
urbanistice și despre un control drastic în privința construirii în zone nepermise în planurile de urbanism locale. 

Autoritățile locale și cetățenii trebuie să colaboreze și să găsească, împreună, soluțiile necesare pentru atenuarea efectelor 
negative pe care le au căderile masive de precipitații. Consiliile locale au obligația să adopte hotărâri pentru gestionarea 
gospodăririi localităților și să impună și amenzi, pentru a fi aplicate cu strictețe în situațiile în care se impune acest lucru. 

Suntem, periodic, puși în fața întrebării: “De ce s-au construit casele în zone interzise prin hărțile de risc?”. Intră, din nou, 
în atribuția autorităților locale să verifice modul de respectare a disciplinei în urbanism și să ia măsuri imediate, deoarece 
numai astfel se reduce riscul evident de inundare a gospodăriilor situate în imediata apropiere a apelor curgătoare. Pe de altă 
parte, apare o altă problemă: depozitarea de către cetățeni a resturilor menajere din gospodării chiar în albiile râurilor sau 
pâraielor, ceea ce conduce la blocarea cursurilor apelor și, implicit, la revărsarea acestora spre zonele locuite. Iarăși, vorbim 
despre măsuri simple, care pot fi luate – împreună – de către cetățeni și autoritățile locale. Și tăierile de arbori – în special în 
zonele de deal și de munte – au urmări negative care se văd îndeosebi după apariția unor fenomene meteorologice extreme, 
prin alunecări de teren ce pun în pericol gospodării, locuințe și drumuri. Și, în acest caz, este nevoie de o mai mare atenție din 
partea autorităților responsabile cu prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori. 

Toate acestea nu vor ține departe inundațiile, dar vor reduce simțitor efectele trecerii apelor, printre care se află, din 
nefericire, și pierderile de vieți omenești! 

Vă mulțumesc pentru atenție,        Deputat 
Rodica Paraschiv 

*** 
 

Alegerea președinților Consiliilor Județene prin vot direct este cea mai democratică opțiune pentru români 
 

Stimate colege, stimați colegi, 
Guvernul PSD a modificat modalitatea de alegere a președinților Consiliilor Județene, pentru a le oferi românilor cea mai 

democratică opțiune de a alege și anume votul direct.  
Toți cei care contestă această măsură, dau dovadă de ipocrizie și ar trebui să le explice românilor de ce nu au încredere în 

votul lor direct. De ce politicienii le cer românilor votul doar când îl consideră un avantaj pentru ei? Politica nu trebuie privită 
din acest unghi al interesului de partid sau de grup. Politica trebuie făcută pentru cetățean, iar pentru asta trebuie să începem cu 
dreptul românilor de a-și alege conducătorii oricărei structuri care îi controlează destinele.  

Dragi colegi, cui îi este frică de votul poporului? Prin aceste contestări, nu faceți altceva decât să le dovediți cetățenilor că 
sunteți niște prefăcuți care nu se gândesc decât cum să ajungă la putere, eventual ocolind și scrutinul electoral. 

PSD a demonstrat că se poate schimba, că învață din mesajele transmise de români și că acceptă că puterea trebuie să 
aparțină cetățenilor și nu unui grup restrâns de interese, care să facă trocuri și înțelegeri politice în numele românilor.  

Vă asigur că întoarcerea la popor este cea mai bună soluție pentru România. 
Vă mulțumesc!  

Deputat 
Mihai Weber 

*** 
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Guvernarea PSD și absorbția fondurilor europene 
Stimate colege, stimați colegi,  
Propaganda mincinoasă a pseudoliberalilor nu poate acoperi rezultatele semnificative obținute de guvernul PSD în 

atragerea fondurilor europene. În doi ani și jumătate, PSD a recuperat decalajul de un an, cauzat de Cioloș și guvernul 0, și a 
adus în România aproape 9 miliarde de euro pentru autostrăzi, școli și spitale dar și mii de alte proiecte menite să crească 
bunăstarea românilor. 

Gradul de absorbție al fondurilor europene, reușit de România, este acum de 30%, la mică distanță de media europeană, 
care este de 31%! 

În timp ce PSD guvernează pentru români, oamenii lui Băsescu, transformați peste noapte în liberali și aruncați pe 
locurile eligibile pentru Parlamentul European, încearcă să acopere cu minciuni ordinare nerealizările dreptei în acest domeniu. 

Diferenţa dintre minciunile pseudoliberalilor şi cifrele prezentate chiar de Uniunea Europeană reprezintă exact diferenţa 
dintre măsurile adoptate de guvernul PSD, prin care am adus mai mulţi bani în buzunarele românilor şi am creeat locuri de 
muncă şi bunăstare şi intenţiile antiromâneşti anunţate de liberali, precum blocarea creşterilor de salarii şi pensii şi anularea 
programelor de asistenţă socială în vigoare acum. 

Liberalii se dovedesc a fi politicieni mici, fără anvergură şi fără un proiect economic sustenabil. Intenţiile economice, 
anunţate deja de liderii PNL trebuie să-i îngrijoreze pe români, pentru că doar un partid antiromânesc ar vrea să sacrifice 
bunăstararea propriului popor prin aceleaşi măsuri de austeritate ca-n trecut, respectiv, tăieri de salarii, reduceri de pensii, 
închideri de spitale s.a.m.d. O asemenea atitudine antiromânească nu ar trebui să ne mire, dat fiind că vine din partea unor 
politicieni care, acum 6 luni, au votat cinic, împotriva României şi a românilor, chiar în plenul Parlamentului European. 

Guvernul atrage tot mai multe fonduri europene pentru investiţii care aduc bunăstare pentru toţi românii. După Spitalul 
Municipal, după stadionul din Craiova, în capitala Băniei demarează cea mai importantă investiţie din ultimii 60 de ani. Este 
încă o dovadă că PSD ştie să atragă fonduri europene şi ştie să facă investiţii. Valoarea totală a proiectului este de aproape 445 
milioane euro și va finanța dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată de care beneficiază mai mult de jumătate din 
locuitorii județului Dolj. În urma implementării proiectului, peste 270.000 de oameni vor avea apă potabilă de calitate, iar 
aproape 100.000 de persoane vor beneficia de servicii de canalizare.Semnarea acestui contract va îmbunătăți calitatea vieții 
cetățenilor din regiune și este încă o dovadă clară că Guvernul României acordă o atenție deosebită atragerii de fonduri 
europene în beneficiul românilor. 

O contribuție importantă la obținerea acestei finanțări a avut Rovana Plumb, care a condus Ministerul Fondurilor 
Europene. 

În aceste condiţii, reafirmăm că 2019 va fi anul investițiilor, iar importanța acordată de Guvernul PSD acestei politici se 
vede atât în viaţa fiecărui român, cât și în cifrele reflectate de evoluția economică. 

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

Un mesager al păcii mondiale, al iubirii față de semeni, al respectului față de natură și al echității sociale pelerin 
în regiunile istorice ale țării noaste. Moldova l-a primit pe Papa Francisc cu bucurie și deschidere 

 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Sfârșitul săptămânii trecute a fost marcată de sosirea Papei Francisc în România, un eveniment care ne-a adus în prim 

plan, după 20 de ani de la venirea Papei Ioan Paul al-II-lea, tema unității și a solidarității de ,,a merge împreună“ în realizarea 
marilor proiecte de care țara noastră, dar și diferitele comunități, etnii și grupuri sociale au nevoie. Pelerinajul pe care 
Sanctitatea Sa l-a realizat în țara noastră este o mare bucurie pentru fiecare român și o mândrie că acest eveniment special 
pentru România europeană, s-a desfășurat în timpul deținerii Președinției române a Consiliului Europei. 

Acest eveniment a fost revelator și o lecție pe care noi toți trebuie să ne-o însușim,  aceea de a uni divergențele și 
diversitățile în credință, pe un drum comun. Vizita Papei Francisc în România s-a desfășurat sub îndemnul „Să mergem 
împreună!”. Sanctitatea Sa le-a reamintit românilor de „memoria rădăcinilor”, de „amintirea pașilor făcuți împreună”, într-un 
cuvânt, ne-a îndemnat pe toți să fim mai uniți, mai atenți la cei din jur, sensibili la nevoile lor, pentru că numai împreună 
drumul nostru are un sens. Bunăstarea neîmpărtășită nu înseamnă nimic. Putem spune că această vizită a suveranului pontif a 
avut o importanță socială pentru poporul român. Promovarea unui mesaj pentru pace socială, pentru binele comun, de 
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asemenea pentru mai multă atenție acordată tinerilor, dar și bătrânilor, ne fac pe fiecare dintre noi mai atenți la lucrurile simple 
dar esențiale din societate.  

Vizita Papei Francisc în mai multe regiuni istorice ale țării noaste, ne inspiră la aplicarea și promovarea unei unități mai 
intense. Regiunea Moldovei a demonstrat și de data aceasta că este un centru istoric al spiritualității românești, al credinței și 
tradițiilor promovate de creștinism. Bazilica Sf. Maria din Șumuleu Ciuc a devenit locul în care românii de pretutindeni s-au 
adunat pentru a fi împreună cu un mesager al păcii mondiale, al iubirii față de semeni, al respectului față de mediul 
înconjurător și al echității sociale. La acest eveniment pe de o parte național, dar și local, au luat parte credincioși din 
majoritatea centrelor Episcopiei Romano-Catolice de Iași, iar Piatra Neamț a fost de asemenea unul dintre centrele moldovene 
participative. Au mai venit pelerini din Focşani, Oneşti, Bacău, Botoșani, Vatra Dornei, Suceava, Galaţi, Vaslui, dar și din 
mediul rural, de toate confesiunile. Pe lângă apropierea între confesiunile din România pe care a adus-o acest eveniment, 
suntem siguri că promovarea mesajului creștinesc care s-a făcut prin prezența Papei Francisc în țara noastră va fi o perioadă 
lungă prezent în memoria, dar și în societatea civilă românească, el fiind necesar din ce în ce mai mult în România dar și în 
Europa, pentru creșterea solidarității, pentru promovarea binelui și a unităţii întregii societăţi româneşti, dar și europene. 

Suntem convinși că discursul Papei Francisc va fi un imbold pentru societatea românescă, pentru mai multă unitate între 
generații și pentru depășirea oricăror provocări care fragmentează societatea civilă de ani de zile: emigrarea tinerilor, 
dezbinarea între grupuri sociale și politice și alte aspecte, care face din ce în ce mai dezechilibrat discursul public românesc. 
Îndemnul suveranului pontif trebuie aplicat pentru a îndepărta din societatea românească „cultura urii” și a 
„individualismului”. Valorile noastre românești au fost în istoria lor dominate de bine și de frumos iar aceste virtuți trebuie 
readuse în spațiul public actual. Așa cum Papa Francisc ne-a arătat citându-l pe Mihai Eminescu, trebuie și noi toți românii să 
înțelegem că suntem egali în valori și credință, și trebuie să trăim ,,numai în frăție”. Acest îndemn trebuie să fie asumat din ce 
în ce mai mult de generația tânără, pentru a nu fi absorbiți de cultura agresivității și a disputelor permanente. Indiferent de 
diferențele etnice, religioase, sociale sau politice, România trebuie să rămână o casa a tuturor, „Grădina Maicii Domnului”, în 
care să domine împăcarea. 

Deputat 
Ciprian-Constantin Șerban 

*** 
Măsuri pentru îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea speranței de viață a populației României 

 

Executivul a adoptat zilele trecute Ordonanța de urgență pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, în urma consultărilor Ministerului Sănătății cu asociațiile de pacienți și furnizorii privați de 
servicii medicale. Acest act normativ aduce completările necesare legislației din sănătate, în vederea optimizării bunei 
funcționare a activităților medicale, precum și asigurarea eficienței mult așteptate în ceea ce privește folosirea fondurilor 
publice. 

Documentul prevede creșterea gradului de protecție al pacienților care utilizează serviciile medicale ale clinicilor private. 
Concret, asigurații care doresc să beneficieze de anumite componente ale prestațiilor  medicale furnizate de rețeaua privată de 
sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic, vor achita doar diferența 
dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul Fondului Național Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.  

Ordonanța de urgență mai stipulează informarea precisă a pacienților, prin afișarea costului acestor diferențe suportate 
prin contribuție personală, pe pagina de internet a operatorilor privați de servicii medicale. Acestea urmează să se plătească în 
mod direct de către asigurați, cu acordul prealabil în scris al acestora. De asemenea, prin Contractul-cadru, se vor stabili 
serviciile medicale, modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum și procedura de stabilire a nivelului contribuției 
personale. 

O altă măsură benefică luată recent de către Ministerul Sănătății se referă la diversificarea pachetului de servicii medicale 
de bază oferit populației. Astfel,  pachetul de bază asigurat de stat va fi completat prin introducerea unor noi servicii, precum și 
prin creșterea numărului operațiunilor decontate. Spre exemplu, la specialitatea Anestezie-Terapie Intensivă, se vor introduce 
serviciile de kinetoterapie în terapie intensivă. Acest fapt va presupune modificarea statului de funcții a spitalelor și angajarea 
de kinetoterapeuți, demers ce va avea consecințe pozitive prin posibilitatea tratării pacienților internați în secțiile de terapie 
intensivă. Tot în sensul simplificării procedurilor actuale, se intenționează extinderea perioadei limitate decontată pentru 
pacienții care au suferit arsuri până la recuperarea totală, precum și diferențierea acestora, neurologică, ortopedică, etc..  
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Astfel de măsuri de îmbunătățire a calității actului medical și a serviciilor adresate românilor vor fi continuate, deoarece 
europenizarea sănătății constituie un obiectiv prioritar.  

Sunt convinsă că oamenii apreciază eforturile făcute pentru îmbunătățirea permanentă a tratamentului acordat celor ce au 
nevoie, astfel încât starea de sănătate și speranța de viață a populației României să fie la nivelul țărilor dezvoltate. 

 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
 

Îmbătat de aburii scorului de la alegerile europarlamentare, Ludovic Orban declară război IT-iștilor români 
  
Stimați colegi, 
Nici nu s-au terminat bine de numărat voturile de la alegerile europarlamentare, că Ludovic Orban s-a și văzut Salvatorul 

Națiunii, deși nimeni nu l-a ales sau desemnat în acest sens. De fapt, nimeni nu l-a prea mai ales pe Ludovic Orban pentru 
nimic de foarte mulți ani, dar acesta este un subiect pentru o altă ocazie. 

Nici mai mult, nici mai puțin, Ludovic Orban s-a gândit, oare, cum ar fi dacă din România ar mai pleca cel puțin 100.000 
de români, marea lor majoritate tineri, cum ar fi dacă România ar fi mai săracă cu cel puțin 5 miliarde de euro și practic, s-a 
gândit cum ar fi dacă în locul industriei digitale ne-am întoarce la industria cazanelor? Probabil că nu. Și după ce a stat și s-a 
gândit, a zis că ar fi bine, așa că a declarat, cu pieptul plin de mândrie liberală, așa cum îi stă bine unuia care nu mai știe cum 
să se laude că este președintele unui partid care a trimis la Bruxelles cu un europarlamentar mai mult ca PSD: “ Mie nu mi se 
pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit. IT-iștii câștigă cel mai bine în România. A fost o perioadă în 
care să stimulezi, ca oamenii să se ducă spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal“. 

Probabil invidios de faptul că tinerii IT-ști mânuiesc mai bine tastatura decât mânuiește el chitara, Ludovic Orban a reușit, 
ca printr-o singură declarație, să genereze multă frică în economia românească. 

Iată de ce:  
- În primul rând, pentru că gura dlui. Orban se trezește vorbind fără să știe despre ce vorbește. Sectorul IT în România 

angajează aproximativ 100.000 de oameni, potrivit celor mai recente relatări din media. Dintre aceștia, doar 30%, adică doar 
30.000, beneficiază de scutirea de impozit. Raportat la cât este salariul mediu brut pe industria IT, în termeni nominali vorbim 
despre 50 de milioane de euro. Aportul la PIB al acestei industrii este de 5 miliarde de euro; 

- În al doilea rând, îi invită, practic, pe românii care lucrează în IT să plece din țară, în condițiile în care, la nivel 
european, deficitul de specialiști IT este de un milion de oameni; 

- În al treilea rând, președintele PNL dă o lovitură și universităților din România, pentru că de la boom-ul industriei IT, 
marile centre universitare au început să dezvolte centre de excelență și de cercetare în IT, și, poate cel mai important, au reușit 
să genereze absolvenți care imediat își găsesc un loc de muncă după terminarea studiilor; 

- În al patrulea rând, pentru că industria de IT românească așteaptă noi măsuri care să vină în ajutorul ei, mai ales în ceea 
ce privește resursa umană, existând și în România probleme mari în a găsi atâți oameni de care au nevoie companiile. Cu alte 
cuvinte, deși avem mulți IT-iști, niciodată nu putem avea suficienți. 

În concluzie, Ludovic Orban ne-a arătat ce se va întâmpla dacă, Doamne ferește, PNL ar reuși să ajungă la guvernare: 
distrugerea totală a economiei românești, anularea oricăror măsuri care au permis creșterea veniturilor românilor, ridicarea 
nivelului de trai și anularea tuturor progreselor economice făcute până acum. Adică, revenirea României în epoca PDL, că tot a 
reușit Orban să trimită PDL-iști de frunte la Bruxelles. 

PNL nu trebuie lăsat să arunce România înapoi în sărăcie și subdezvoltare! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Aida-Cristina Căruceru 

*** 
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Spiritul tradiției creștine istorice, manifestate în țara noastră în perioada 31 mai - 2 iunie prin prezența Sanctității Sale 
Papa Francisc în România dar și prin bucuria prăznuirii Zilei copilului, sâmbătă 1 iunie, au făcut ca societatea 

românască să simtă darurile unității,  simplității și bucuriei sincere 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Evenimentele din weekend-ul trecut ne-au arătat cât de important este să avem o legătură spirituală cu tradiția creștină și 

cu istoria acesteia, puternic reactualizată în memoria românilor prin vizita Papei Francisc în țara noastră în perioada 31 mai – 2 
iunie, dar și să privim în viitor gândindu-ne la copii ca daruri ale umanității, și ca cei care duc viața mai departe, acest lucru 
fiind trăit în fiecare familie sâmbătă 1 iunie când în lumea întreagă s-a celebrat Ziua copilului.  

Papa Francisc este un model de păstor și lider creștin. Venirea sa în România după două decenii de la vizita Papei Ioan 
Paul al-II-lea a provocat o intensă bucurie în rândul românilor creștini și o recunoștință față de valorile creștine autentice. 
Acestă vizită ne îndeamnă pe toți la o reflecție la ce înseamnă bunătatea, simplitatea și implicarea pentru a crea bucurie 
celorlați. Papa a oferit în discursul său de la Catedrala Mântuirii Neamului o expunere  impresionantă despre rugăciunea Tatăl 
Nostru, un mesaj ce oferă oricui o solidă orientare nu doar religioasă ci și socială. Suveranul pontif a transmit un gând de 
comuniune, accentuând calitatea de fii, fiice, frați spirituali a tuturor creștinilor. Putem spune că mesajul Papei de vineri 31 
mai, vine ca un mesager al bucuriei copiilor ce îl succedă la o zi după acest eveniment, prin prăznuirea Zilei copilului sâmbătă 
1 iunie. 

Venirea Papei Francisc în perioada în care celebrăm și Ziua copilului arată odată în plus că simplitatea Sanctității sale și 
modul prin care promovează viața simplă, curată, sinceră asemenea vieții și bucuriei unui copil sunt modele pentru fiecare în 
parte. Mesajul Papei Francisc este de asemena un mesaj pe care trebuie să îl adoptăm fiecare dintre noi. România are nevoie de 
mai multă solidaritate, de deschidere a unora către alții, de ștergere a tensiunilor și a înverșunării. Comuniunea și împăcarea 
sunt ceea ce trebuie să aplice fiecare dintre noi prin acțiunile sale. Cultivarea binelui trebuie să inspire pe fiecare în parte, așa 
cum sunt copiii dornici de bine în spontaneitata lor permanentă, tot la fel fiecare persoană sau grup social. Evitarea 
diferențelor, a urii și a dezbinării sunt soluțiile pentru a duce mai departe proiectele noastre pentru o societate mai bună. Iar 
acest lucru nu îl spunem doar noi, ci el vine la fel de bine nuanțat și de personalități creștine, și modele autentice pentru viața 
creștină la nivel internațional așa cum este Papa Francisc, care a oferit câteva condiții valabile pentru oriecine vrea să 
contribuie la binele social: ,,fără suspiciuni, fără a sta la distanță, fără exagerări și fără conformism, în convivialitatea 
diferențelor reconciliate“. 

De asemenea, trebuie amintit că Ziua copilului este bucuria tuturor, a copiilor dar și a părinților. Sperăm ca toți copiii să 
se bucure săptămâna aceasta prin implementarea programului „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, 
proiect legislativ ce va fi discutat săptâmana aceasta de către Curtea Constituţională a României. Generația tânără este viitorul 
țării noastre, iar noi cei aflați la guvernare, ne dorim ca prin proiectele pe care le implementăm să îi facilităm fiecărui părinte 
un suport pentru formarea și  educația copiilor săi, care să fie accesibile fără prea multe sacrificii. Bucuria copiilor este și 
bucuria maturilor, iar orice proiect realizat pentru copiii și tineri este și va fi satisfacția și bucuria noastră. 

 

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
 

Fonduri guvernamentale pentru 858 de unități de învățământ preuniversitar 
 

Executivul a alocat fonduri pentru efectuarea lucărilor de amenajare și asigurarea cu utilități a grupurilor sanitare din 858 
de unități de învățământ preuniversitar.  

 Guvernul României a adoptat în ședința din 30 mai, o hotărâre prin care este repartizată suma de 64.9 milioane lei (din 
transferuri din bugetul de stat către bugetele locale) pentru finanţarea lucrărilor de amenajare și asigurarea cu utilități a 
grupurilor sanitare din 858 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.  

 În cadrul acestui proiect vor fi finanțate și obiective din județul Hunedoara, astfel: Comuna Pui - Școala Primara 
Ohaba Ponor, Comuna Pui - Școala Primară Șerel, Comuna Pui Școala Primară Fizești, Călan - Școala Primară Nădăștia de 
Sus, Peștișu Mic - Școala Primară Mânerău, Comuna Vorța - Școala Gimnazială Visca. 

 Suma este prevăzută în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale pe anul 2019 și va fi transferată către bugetele locale, 
prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene. Consiliile locale răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor repartizate. 
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Măsura aprobată în ședința de Guvern de săptămâna trecută face parte dintr-o serie mai largă de acțiuni pentru asigurarea 
unui sistem educațional de calitate, prin elaborarea de politici publice integrate, în acord cu prevederile Programului de 
Guvernare.                                                

Deputat 
Laurențiu Nistor 

*** 
Trebuie să ne preocupăm mai mult de problemele oamenilor și mai puțin de politică 

 

Mă voi implica în continuare pentru rezolvarea problemelor tinerilor!  
PSD a lansat un nou program de importanță vitală pentru tineri, pentru familiile la început de drum! Este o nouă inițiativă, 

cu o profundă încărcătură și semnificație socială. Sprijină puternic familii tinere să își cumpere o locuință decentă și în egală 
măsură susține sectorul construcțiilor. Astfel propagă efecte benefice, în toată economia, asigură menținerea ori înființarea de 
noi locuri de muncă și dezvoltarea afacerilor. 

Sub deviza „O familie, o casă!” acest nou program oferă posibilitatea achiziționării unei locuințe în condiții avantajoase. 
Statul garantează 80% din valoarea creditului, consistent mai mult decât în programul Prima Casă. Limita maximă a creditului 
este 570.000 de lei – aproximativ 120.000 de euro. Avansul este între 5 și 10% din suma solicitată. Dobânda este fixă și nu 
depășește 5,5%, dar poate scădea la 0,9% fiind subvenționată de stat, în funcție de veniturile solicitantului și de numărul de 
copii. Locuința trebuie să aibă măcar 2 camere și o suprafața totală care să nu depășească 100 de metri pătrați. Nu se pot 
achiziționa locuințe mai vechi de 5 ani. Cel mai important pentru cei interesați e că dobânda va fi fixă pe toată durata 
creditului. 

Prin urmare nu va mai exista spaima de până acum, că faci un credit cu o anumită rată, îți faci un plan, iar peste câțiva ani 
nu mai poți plăti pentru că ți-a crescut dobânda la bancă. 

Un alt avantaj major e că există o perioadă de grație pentru plata dobânzii de 3 ani de zile. Astfel dăm posibilitatea celor 
care se mută în locuința achiziționată prin acest program să aibă o rată mai mică, deci mai multe resurse financiare pentru 
achiziția bunurilor necesare într-o gospodărie. 

Foarte important! Programul are o largă accesibilitate, dat fiind că se adresează persoanelor cu venituri mici. E relevant în 
acest sens faptul că nu se pot înscrie în acest program, de exemplu, familiile de două persoane care au un venit cumulat mai 
mare de 10.000 de lei. 

PSD face prin acest nou program dovada determinării sale de ai face pe tinerii români să rămână în țară să-și facă un rost 
aici, acasă. 

Acum există locuri de muncă, salariile cresc, dacă mai au și o locuință, atunci cu siguranță mult mai mulţi tineri vor 
decide să rămână în țară, alături de familii și prieteni. 

Nu în ultimul rând sprijinim familiile care au copii. PSD are credința că statul trebuie să-i ajute pe tineri să își crească în 
condiții decente copii, astfel încât, pe termen lung, să reducem deficitul de spor natural. 

Vă mulțumesc.  
Deputat 

Răzvan Rotaru 
*** 

Au fost aprobate Normele metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea 
activității de asistență medicală comunitară 

Stimate colege, stimați colegi, 
La solicitarea Ministerului Sănătății, Executivul a aprobat Hotărârea de Guvern privind normele metodologice pentru 

organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară. 
Acum avem cadrul legal complet pentru asigurarea serviciilor de sănătate în sistem integrat pentru persoanele și grupurile 

vulnerabile de la nivelul fiecărei localități din România.  
Totodată, este important că s-a reușit digitalizarea procesului de colectare a datelor, analiză, planificare, monitorizare și 

evaluare a serviciilor de asistență  medicală comunitară la nivel național. Toate acestea se vor realiza prin  aplicația on-line cu 
numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro înscrisă în REGISTRU GOV.RO. 

De asemenea, actul normativ adoptat de Guvern stabilește și atribuțiile tuturor structurilor implicate în asistența medicală 
comunitară, respectiv Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și autoritățile 
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administrației publice locale, dar și atribuțiile, timpul de lucru și salarizarea personalului care desfășoară activitatea de 
asistență medicală comunitară, respectiv asistenți medicali comunitari, moașe și mediatori sanitari. 

În același timp, se mai reglementează normarea și condițiile specifice de ocupare a posturilor de către asistentul medical 
comunitar, moașă și mediatorul sanitar, dar și organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor comunitare integrate și 
raportarea și înregistrarea  activității de asistență medicală comunitară. 

Ministerul Sănătății, prin Unitatea de incluziune socială și structurile de control din aparatul propriu, precum și al celor 
existente la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București va realiza activitatea de control a 
activității și va aplica sancțiuni în cazul nerespectării legislației privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de 
asistență medicală comunitară. 

În ceea ce privește finanțarea centrelor comunitare integrate se va asigura din transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății, venituri proprii ale unităților administrativ-teritoriale, fonduri externe 
nerambursabile și alte fonduri legal constituite. 

În prezent, Ministerul Sănătății asigură finanțarea pentru 1556 de asistenți medicali comunitari și 470 de mediatori 
sanitari pentru comunitățile de romi. 

Cel mai important lucru este că acum avem toate instrumentele legale necesare cu care putem să identificăm problemele 
medico-sociale ale comunității, să acționăm direct prin asistenții comunitari, moașe și personalul medical. Această lege pune 
accent în special pe furnizarea de servicii de prevenție și creează normele de bază pentru desfășurarea activităților de vaccinări, 
realizarea de programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate.  

În același timp are loc o mai bună relaționare cu medicul de familie care este înștiințat de cazurile suspecte de boli 
transmisibile, sunt supravegheate gravidele cu risc medical sau social.  

Totodată se promovează practicile corecte de nutriție a sugarului și a copilului mic prin efectuarea de vizite periodice la 
domiciliu și prin urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medicul specialist. 

Vă mulțumesc.   
Deputat 

Tamara Ciofu 
*** 

Costuri de finanțare reduse pentru cele mai importante programe guvernamentale 
 

Executivul a adoptat, săptămâna trecută, Hotărârea de Guvern care modifică legislația specifică programelor 
guvernamerntale cu garanția statului pentru clarificarea modalității de aplicare a prevederilor OUG nr.19/2019.  

Practic, este un proiect de hotarare prin care se inlocuieste ROBOR cu noul indice IRCC si pentru programele 
guvernamentale Prima Casa, Investește in tine si Prima mașină. Este o măsură necesară care va duce la reducerea costurilor de 
finanțare a creditelor acordate prin programele guvernamentale – Prima Casă, Prima Mașină și Investește în tine – programe de 
succes pe care românii le-au accesat cu mult interes. 

Astfel, pentru dobânda calculată creditelor acordate prin aceste programe guvernamentale, dar și prin altele garantate de 
stat, se va utiliza indicele de referință care va înlocui ROBOR. Acest indicator de referință a fost introdus pentru a reduce 
costurile de finanțare a împrumuturilor luate de cetăâeni și pentru a crește transparența modului de calcul al dobânzilor. 

Pentru programul Prima Casa se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice de referință 
pentru creditele acordate consumatorilor calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor intermancare (IRCC) la care 
creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare, de maximum 2% pe an pentru creditele în lei. 

Pentru programul Prima Mașină se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice de referință 
pentru creditele acordate consumatorilor calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor intermancare (IRCC), la care 
creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare, de maximum 3% pe an. 

Pentru programul Investește în tine se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice de 
referință pentru creditele acordate consumatorilor calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor intermancare (IRCC), la 
care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare, de maximum 2% pe an. 

Măsurile implementate de Executiv vor duce la reducerea costurilor de finanțare și pentru aceste programe 
guvernamentale aflate în derulare.  

Deputat 
Natalia-Elena Intotero 

*** 
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Ministerul Educației Naționale respectă angajamentele asumate și alocă fonduri 
pentru investiții în școli, plata hotărârilor judecătorești și acordarea voucherelor de vacanță 

 

Stimate colege și stimați colegi,  
Aşa cum a promis, în acest an, guvernul va rezolva problemele din toate şcolile din România în care nu sunt grupuri 

sanitare sau care au băile amplasate în curte. Toate măsurile de guvernare care aduc bunăstare pentru copiii românilor, pentru 
cadrele didactice au fost şi sunt implementate, pas cu pas, de către guvernarea PSD. 

De la începutul acestui an au fost făcute astfel de investiţii în peste 300 de şcoli, iar acum s-au asigurat fonduri pentru 
ultimele şcoli în care trebuie rezolvată această problemă. 

Le reamintim propagandiştilor opoziţiei PNL PLUS USR că guverul PSD este cel care a rezolvat această problemă care 
datează în România de foarte mulţi ani. La începutul anului 2017, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat funcționau 
2.219 unități de învățământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare. 

În urma măsurilor întreprinse de Executiv și de autoritățile locale, la începutul anului 2019, în rețeaua de învățământ 
preuniversitar de stat mai funcționau doar 1.180 de școli cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate 
în exteriorul construcțiilor de învățământ. Pe 30 mai 2019 ultimele 858 de şcoli din România în care existau probleme cu 
grupurile sanitare, au primit finanţare pentru rezolvarea acestor probleme. Guvernul României a adoptat în ședința de 
săptămâna trecută, o hotărâre prin care este repartizată suma de 64.900 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de amenajare și 
asigurare cu utilități a grupurilor sanitare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

De asemenea, Ministerul Educației Naționale a bugetat în urmă cu câteva zile Inspectoratele Școlare Județene cu 
fondurile necesare unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru plata hotărârilor judecătorești având ca obiect 
acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale.  

În același timp, s-au tranferat sumele pentru achiziționarea voucherelor de vacanță pentru angajații din sistemul de 
învățământ pentru 2019. 

Începând cu 1 martie 2018, au intrat în vigoare mai multe creșteri salariale pentru angajați, dar cea mai importantă este 
cea pentru medici și pentru profesori, așa cum a fost prevăzut în Legea salarizării unitare. Astfel, salariile profesorilor au 
crescut în medie cu 20%.  

În prima parte a guvernării s-a majorat finanțarea cheltuielilor anuale pentru pregătirea elevilor și s-au crescut veniturile 
pentru cei 53.000 de salariați din învățământ, personal nedidactic. 

În mai 2018 în urma adoptării unei Ordonanțe de Urgență pentru completarea legii salarizării nr. 153/2017 au fost 
majorate cu 20% salariile inspectorilor şcolari, au crescut la nivelul acestora și veniturile directorilor caselor corpurilor 
didactice și s-au mărit retribuțiile pentru contabilii şefi cu gradul I din învăţământul preuniversitar. Totodată, prin acest act 
normativ s-a aprobat acordarea indemnizaţiei de hrană pentru personalul din cadrul învăţământului superior. 

Din momentul preluării guvernării de către coaliția PSD+ALDE, salariile cadrelor didactice au crescut, pe net, adică bani 
în mână, cu 44%. 

Vă mulțumesc.               Deputat 
Elvira Șarapatin 

*** 
Parlamentul adoptă prevederi legislative pentru îmbunătățirea calității vieții femeilor din România 

 

Majoritatea parlamentară PSD s-a implicat în îmbunătățirea calității vieții femeilor din România, precum și în diminuarea 
discriminării acestora, prin adoptarea mai multor prevederi legislative. De altfel, Partidul Social Democrat este singura 
formațiune politică care își dorește creșterea implicării femeilor, având în Programul de Guvernare un capitol distinct destinat 
acestora: „Respect și demnitate pentru femei”. În conformitate cu acesta, se află în desfășurare mai multe programe 
stimulative, în scopul ușurării vieții de zi cu zi a româncelor, mai ales a celor care locuiesc în zonele rurale și au posibilități 
materiale reduse.  

Prin măsurile adoptate, Executivul și majoritatea parlamentară PSD urmăresc egalizarea condițiilor de trai ale femeilor 
din mediul rural cu a celor din zona urbană, știut fiind faptul că româncele de la țară au o viață mai grea și mai multe aspecte 
care le defavorizează și chiar le discriminează. Egalitatea de gen este un segment important în modelul social propus de noi 
românilor.  

Între proiectele de sprijin a femeilor se numără Programul național pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice, cu o durată de trei ani și un buget de 12 milioane Euro. Totodată, sunt în derulare o serie de proceduri 
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privind raportarea, colectarea și monitorizarea informațiilor de strictă necesitate în domeniul violenței în familie, normele 
metodologice privind emiterea Ordinelor de Protecție în regim de urgență, precum și crearea unui sistem de monitorizare a 
Ordinelor de Protecție, prin folosirea unor dispozitive electronice și a aplicațiilor în rețelele de telefonie mobilă. Nu în ultimul 
rând, este în stadiu de definitivare constituirea unei rețele naționale de experți în domeniul egalității de șanse. 

În perioada următoare, vor fi lansate noi mecanisme de abordare a măsurilor de prevenire a cazurilor de violență în 
familie, dar și normele metodologice privind consilierea psihologică în situațiile de divorț în care au fost înregistrate 
antecedente privind violența în familie. În acest fel, în anul Președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene, 
România dă un semnal consistent de bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. 

În acest context, va fi inițiat un set de prevederi antidiscriminare, în vederea diminuării acestor fapte ale căror victime 
sunt preponderent femeile. Este clar că deciziile guvernamentale și parlamentare luate până acum urmăresc obținerea unor 
rezultate concrete în ceea ce înseamnă respectarea drepturilor femeilor și în creșterea fermității luptei împotriva nedoritului 
fenomen al violenței împotriva femeilor. 

O realizare de care se bucură foarte mult părinți este aceea că, de la 1 aprilie 2019, 3,6 milioane de copii primesc 
alocaţiile mărite! Pentru cei cu vârsta de până la 2 ani sau pentru cei cu dizabilităţi, alocaţia a crescut de la 200 lei/lună la 300 
lei/lună, iar pentru ceilalţi copii, de la 84 lei/lună la 150 lei/lună. În acest an, Guvernul va aloca în total 1,3 miliarde de euro 
pentru plata alocaţiilor. Această majorare a fost posibilă datorită parlamentarilor PSD care au iniţiat şi au susţinut 
amendamentul de majorare a alocaţiilor şi de modificare a legii plafoanelor bugetare.  

De asemenea, a fost asigurat accesul gratuit în creșe pentru cel puțin 30.000 de copii, în cadrul unui proiect 
guvernamental în valoare de 168 de milioane de euro. Astfel, părinții cu venituri reduse vor fi sprijiniți să-și înscrie copiii în 
creșe fără a mai plăti taxe de înscriere, de școlarizare sau orice alt tip de contribuție ce revine acum mamei sau tatălui. Vor fi 
susținuți cu prioritate părinții care nu au un loc de muncă și au în creștere unul sau mai mulți copii cu vârsta de până la doi ani, 
precum și cei cu venituri reduse, care aparțin categoriilor vulnerabile. Este un proiect social binevenit pentru dezvoltarea 
serviciilor de educație și îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 2 ani, având în vedere că în prezent doar 2% din copiii din 
această categorie sunt înscriși la creșă. Această politică va fi dezvoltată în continuare, atât pentru creșterea accesului la 
educație al copiilor, cât și ca formă de ajutor pentru părinții care au nevoie de un loc de muncă, dar nu au cum să asigure 
îngrijirea copiilor lor. 

Tot pentru femei și mame, majoritatea parlamentară PSD a votat o lege care permite acordarea unei indemnizații lunare 
pentru creșterea copilului cel puțin egală cu cea primită pentru copilul anterior, în cazul în care mamele nasc alt copil în 
interval de un an de la finalizarea concediului maternal. 

Respectarea drepturilor femeilor și egalitatea de șanse între femei și bărbați sunt elemente esențiale în cadrul Programului 
de guvernare al PSD la capitolul destinat femeilor, iar politicile publice și strategiile de eliminare a discriminărilor încă 
existente și de creștere a prezenței româncelor în viața publică și socială vor continua și în următoarea perioadă.  

 

Deputat  
Alina Elena Tănăsescu 

*** 
Comasarea şi cadastrarea o necesitate ! 

Domnule preşedinte de şedinţă, 
Stimaţi colegi, 
Comasarea şi cadastrarea terenurilor agricole sunt măsuri de importanţă sistemică pentru România. 
Coroborarea acestor două măsuri este esenţială pentru descătuşarea capitalului din sectorul agricol, accesul la finanţare, 

accelerarea investiţiilor în domeniu şi atingerea adevăratului potenţial agricol al ţării. 
Conform Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în anul 2019, din totalul de 9,57 milioane hectare de 

terenuri agricole ce fac obiectul subvenţiilor Agenţiei de Plăţi şi Investiţii în Agricultură, au fost înregistrate în sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară 3,87 milioane hectare, adică 40%. 

De asemenea, conform Eurostat, gradul de fragmentare a exploataţiilor agricole din România este în continuare unul 
dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. 

Accelerarea investiţiilor de către persoanele şi companiile angrenate este semnificativ limitată de situaţia actuală a 
cadastrului şi comasării terenurilor agricole. 

Dezvoltarea sectorului agricol românesc depinde de aceste investiţii în ferme cu o situaţie juridică clară a fondului funciar 
exploatat, dar şi cu o comasare a acestuia, care ar permite aplicarea unor tehnologii agricole performante, în acord cu 
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standardele internaţionale, multe dintre aceste tehnologii necesitând investiţii şi lucrări multianuale, de pildă sistemul de 
irigaţii, cartarea agrochimică, amendamentele de corectare a acidităţii, lucrări de drenaj şi desecare şi calibrarea tehnologiei 
agricole pe suprafeţe de lucru utile cu o geometrie cât mai simplă şi o suprafaţă cât mai întinsă posibil. 

Comasarea şi cadastrarea sunt măsuri care trebuie abordate în mod sincronizat în vederea atingerii obiectivelor de 
eficientizare şi dezvoltare a sectorului agricol din România. 

În acelaşi timp trebuie susţinută necesitatea prioritizării intereselor micilor proprietari în acest proces, pentru conservarea 
„ţesutului social” în mediul rural. 

În final, îmi exprim convingerea că cele două măsuri, comasarea şi cadastrarea, vor fi urgentate şi vor contribui 
constructiv la dezvoltarea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol, din România.        

Vă mulţumesc,  
Deputat 

Neculai Iftimie 
*** 

Doar spiritul de frondă a atras voturi pentru opoziție! 
Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Asistăm, de peste două zile, cu stupoare, la un entuziasm lipsit de realism al opoziției, rezultat dintr-un vot de blam. În 

afară de euforie și de idei lipsite de orice noimă și aplicabilitate, n-am văzut niciun proiect de țară pentru viitorul României din 
partea opoziției.  

Remarc că, din păcate, a fost o campanie extrem de tensionată, în care adversarii noștri politici au promovat un mesaj 
foarte puternic al urii, mesaj rostogolit, acum, împotriva Cabinetului Dăncilă și a majorității guvernamentale. Nu vreau să stric 
nimănui bucuria victoriei obținută doar după o singură bătălie dintr-un lung șir de încleștări electorale viitoare, însă trebuie să 
le atrag atenția colegilor din opoziție că alegerile de orice fel sunt o competiție și România nu trebuie transformată într-un 
teatru de război. Alegerile pentru Parlamentul European ar fi trebuit să susțină dialogul între oameni cu idei diferite, dar același 
scop, mai exact interesul comun pentru binele românilor. Din păcate nu s-a întâmplat deloc așa ceva! Din contră, masele au 
fost manipulate într-o asemenea măsură prin intermediul unor mesaje cheie, de tipul celor ”să ne facem o așa-zisă dreptate 
călcând pe oricine în picioare”, încât s-a ajuns la un vot de blam extins de la un lider la întreg partidul. Țin să subliniez că este 
foarte departe de mine și de toți colegii din majoritatea guvernamentală orice scenariu de autovictimizare, însă așa au stat 
lucrurile și românii trebuie să le cunoască! 

Ce nu a fost și continuă să nu fie normal, este dorința unor partide de a câștiga alegerile nu prin argumente, ci prin forță, 
prin agresiune verbală și chiar fizică.  

Dragi colegi din opoziție, cum e posibil să promovăm cu atâta insistență această atitudine agresivă, bazată pe nimic 
constructiv mai ales când nu avem experiența guvernării, ci doar a vorbelor otrăvite aruncate cu dărnicie în spațiul public sau 
când n-am reușit să obținem nicio victorie electorală de anvergură noi singuri, și aici mă refer la cei de la PNL, ci doar cu 
ajutorul unor alianțe politice în ultimii 30 de ani, scurși de la Revoluția din decembrie 1989?!  

Este foarte dificil să înțelegem de ce politicienii opoziției au vrut doar să bifeze puncte electorale, dar au omis realitățile și 
dorințele celor care i-au ales să-i reprezinte, îndemnând, în schimb, la ură și la revoltă. Tocmai acești politcieni nu vor avea 
rezultate în Parlamentul European și nici nu vor aduce bunăstarea în România! 

În schimb, atât pentru europarlamentarii PSD cât și pentru majoritatea guvernamentală și guvern, esențială rămȃne 
preocuparea să construim sănătos în continuare, în jurul unor teme care să genereze soluții pentru toate regiunile țării. În timp 
ce alții dezbină, noi vom face uz de calm și seriozitate ca să putem duce la îndeplinire obiectivele majore, asumate prin 
programul de guvernare. 

A construi temeinic și a avea în vedere realitățile și dorințele tuturor românilor reprezintă un obiectiv la care noi, cei de la 
PSD, nu vom renunța cu niciun preț electoral!  

Vă mulțumesc!          Deputat 
Ștefan Mușoiu 

*** 
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Contribuția IMM-urilor la creșterea economică, un obiectiv principal 
al Guvernului și majorității parlamentare PSD 

 

Antreprenoriatul, competitivitatea și creșterea contribuției IMM-urilor constituie obiective ale Președinției României la 
Consiliul Uniunii Europene, iar Guvernul PSD derulează în prezent o serie de activități destinate încurajării acestui domeniu 
important.  

În contextul actual al progresului înregistrat permanent în domeniul cuceririlor științifice și tehnologice, este evident că 
fiecare țară are nevoie de actualizări continue în ceea ce privește conectivitatea, digitalizarea și stimularea spiritului 
antreprenorial. Din acest punct de vedere, contribuţia IMM-urilor și a firmelor nou înființate de tip start-up la competitivitatea 
pieţei interne a României și a Uniunii Europene, în general, sunt vitale pentru dezvoltarea țărilor membre. 

Grație măsurilor adoptate în ultimii doi ani și jumătate de către Guvernul și majoritatea parlamentară PSD, 
antreprenoriatul autohton are o contribuție substanțială la creșterea economică și la dezvoltarea generală a țării. În acest 
context, reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, militează pentru armonizarea 
politicilor europene la nevoile economice ale țărilor Uniunii Europene, prin dinamizarea roboticii, digitalizarea industriei şi 
serviciilor și rolul tehnologiei cloud în viitorul roboticii. Totodată, Executivul asigură o permanentă susținere antreprenorilor, 
fie ei oameni de afaceri cu experiență sau tineri beneficiari ai Programului Start Up, printr-o serie de programe și politici 
destinate sprijinirii investitorilor, cât și prin valorificarea iniţiativei antreprenoriale şi transformarea acesteia în afaceri de 
succes.  

Una dintre țintele României în perioada deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene, cât și pe termen scurt și 
mediu, este dezvoltarea unui mediu de afaceri prietenos, atractiv, propice pentru derularea unor noi afaceri și investiții 
profitabile. 

Tinerii sunt sprijiniți pentru a contribui la relansarea spiritului antreprenorial, prin asigurarea unui acces simplificat la 
programe de finanțare, iar Programul Start Up este cel mai elocvent exemplu în acest sens. În paralel cu încurajarea tinerilor 
spre a dezvolta noi afaceri și locuri de muncă, Executivul și-a propus și consolidarea unei clase de mijloc puternice, după 
modelul din țările europene dezvoltate, iar aceasta este formată în majoritate din oameni de afaceri și antreprenori, care și-au 
dezvoltat an de an investițiile. 

Toate aceste măsuri sunt dublate de creșterea considerabilă a veniturilor românilor, Guvernul PSD asigurând creșterea 
puterii de cumpărare cu 9-10%, de trei ori mai mare decât media din ultimii zece ani, ceea ce generează implicit majorarea 
calității vieții populației. Numai în ultimul an, câștigul salarial mediu net a crescut cu 13,7%, depășind 3.000 lei, iar cel brut a 
ajuns la peste 5.000 lei.  

În concluzie, sunt premise solide pentru continuarea dezvoltării României în perioada următoare, atât prin resimțirea 
creșterii economice în nivelul de trai al oamenilor, cât și prin dinamizarea investițiilor din sănătate, educație și infrastructură! 

 

Deputat 
Cristina Burciu 

*** 
„Schimbarea domnitorilor, bucuria nebunilor”! 

 

„Schimbarea domnitorilor, bucuria nebunilor”, spune un vechi proverb românesc, pierdut în negura veacurilor. Nu mi-a 
fost dat niciodată până acum să văd atâta bucurie pentru răul unui om, așa cum s-a petrecut în aceste zile! S-au proferat cuvinte 
și expresii cu mult sub demnitatea umană, la adresa unui om oricum căzut!  

Această euforie națională arată groaznic! Să te bucuri de moartea unui om, de condamnarea cuiva, de răul făcut altui 
semăn al nostru, acestea demonstrează urâțenia sufletească și spirituală a acelor oameni, lipsa lor de bun simț și de frică de 
Dumnezeu! Am auzit vorbe extremiste și îndemnuri la violență, conform principiului „să ne facem singuri dreptate”, ca și cum 
justiția nu ar fi dat verdictul așteptat de mase! 

Campania instigatoare de demonizare și stigmatizare a lui Liviu Dragnea, mai mult ca om decât în calitatea sa politică, 
orchestrată în primul rând de „curatul” președinte Iohannis, și-a atins până la urmă scopul! Și a declanșat fiesta națională! O 
veselire fără noimă, o beție oarbă a multor oameni cărora Liviu Dragnea nu le-a făcut nici un rău, ci poate le-a făcut bine, prin 
măsurile luate de PSD privind creșterea salariilor, a pensiilor și a alocațiilor copiilor! Dar ce mai este firesc, normal, uman, în 
societatea românească?... 
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Am auzit, de duminică încoace, propoziții bucuros-grobiene, de tipul „Ne-am luat țara înapoi”! Și multe alte grosolănii și 
bazaconii, venite nu doar din partea mulțimii bucuroase de căderea „regelui”, ci și a liderilor politici. S-au spus inepții și 
aberații cât pentru zece ani de acum înainte! Faptul că o anumită formațiune politică de care nu a auzit nimeni practic în țară a 
înregistrat un scor astronomic nu mai trebuie să mire pe nimeni! Faptul că tot ceea ce a realizat Guvernul și majoritatea 
parlamentară PSD pentru români în ultimii doi ani și jumătate nu a contat, este o altă ciudățenie a României moderne… 

În schimb, doar condamnarea lui Liviu Dragnea a fost importantă pentru actorii îmbătați cu șampania răului din aceste 
zile! Spiritul justițiar al celor care au sărbătorit s-a transformat, din păcate, într-unul malefic, cu o sete de răzbunare medievală, 
total dăunător societății românești! Sper totuși că, după ce va trece această euforie macabră, românii își vor reveni cu 
picioarele pe pământ și vor fi capabili să analizeze obiectiv și echidistant tot ceea ce se va întâmpla în viitor!   

 

Deputat 
Elena Hărătău 

*** 
Bunăstarea românilor crește pe baze economice reale 

 

Stimate colege, stimați colegi,  
Puterea de cumpărare a salariaților români a crescut semnificativ în guvernarea PSD. 
În premieră, salariul mediu net a depăsit 3.000 de lei în luna martie a acestui an, respectiv 3.075 de lei, potrivit Institutului 

Național de Statistică, ceea ce asigură o putere de cumpărare mai mare cu 36,6%,  față de acum trei ani! 
Cele mai importante evoluții sunt în privința salariului minim. În construcții, acesta a crescut la 3.000 de lei brut, fapt care 

aduce mărirea puterii de cumpărare cu 36% doar într-un singur an, 2019, comparativ cu anul precedent. Similar, a crescut cu 
41% și puterea de cumpărare a angajaților cu studii superioare, la început de carieră, pentru care salariul minim a ajuns la 
2.350 de lei brut.  

La temelia aceastor evoluții este productivitate crescută a muncii. În termeni nominali, lucrătorii români au ajuns să fie de 
zece ori mai productivi în 2018 față de 2010, de la 1,35 euro/oră la 13 euro/oră. Eurostat atestă că pentru fiecare euro plătit de 
angajator ca salariu, un român produce cu 33% mai mult decât este media europeană, respectiv 2,17 euro, față de 1,62 euro. 

Prin politici inteligente și curajoase PSD a reușit să crească veniturile simultan cu eliminarea ori diminuarea unor taxe și 
impozite, precum TVA, care a scăzut de la 24 la 19%, ori impozitul pe venit, redus de la 16 la 10%. Astfel creșterea 
economică a țării s-a transferat firesc și în buzunarele oamenilor.  

Practic, președintelui Iohannis și susținătorilor săi le fuge pământul de sub picioare. Adevărul creșterii economice reale, 
confirmate și reconfirmate, îi încurcă extrem de tare pentru că le afectează grav propaganda  de tipul ”eșecul guvernării PSD”. 

Industria și serviciile care înglobează inteligență, tehnologie și care au valoare adăugată mare cum sunt IT&C, în special 
au o pondere consistentă, majoritară în categoriile de resurse care determină creșterea economică. România converge către 
modelul european în privința distribuției egale, 50/50 între capital și muncă. 

Puterea de cumpărare a câștigului salarial a crescut cu 26% în intervalul ianuarie 2017 – martie 2019. Puterea de 
cumpărare a pensiei sociale de stat a crescut cu 16% în același interval. 

Toate aceste argumente demonstrează falsitatea teoriilor catastrofice, că România ar crește pe datorie pe caiet, cum zice 
Orban, că ar fi în pragul crizei cum afirmă economistul de serviciu al PNL, Florin Cîțu. 

PSD reușește să guverneze bine și asta-i doare foarte rău pe adversarii săi! 
Creșterea economică consistentă, de 5%, din primul trimestru al acestui an se bazează, în principiu, pe aceleași categorii 

de resurse evidențiate statistic, pentru întreg anul 2018. Astfel: industria este pe primul loc, cu o contribuție de 23,7%, 
comerțul pe locul 2 cu 18,3%, urmează pe locul 3 administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public, 
învățământul, sănătatea și asistență socială cu 13,1 %, apoi construcțiile și agricultura. 

Vă mulțumesc.            
Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 
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De Ziua internațională a Forțelor ONU sau a ,,Căștilor Albastre“, să punem accentul 
pe mai multă pace, toleranță și recunoștință la nivel mondial 

 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Pe data de 29 Mai sărbătorim Ziua internațională a Forțelor ONU de menținere a Păcii. În zilele noastre, conflictele 

armate sunt aproape o realitate dureroasă care provoacă pierderi umane și de resurse în confruntări declanșate în diverse părți 
ale lumii. Cunoscută de asemenea și ca Ziua Internațională a ,,Căștilor Albastre“, această zi îi celebrează pe cei aflați în 
misiuni de apărare în cele mai îndepărtate și periculoase locuri de pe mapamond. Se numesc astfel datorită culorii 
echipamentului, albastrul fiind un simbol al menținerii păcii și al loialității. 

Aceste forțe de apărare a păcii sunt demne de recunoștința noastră a tuturor. Pacea este cel mai mare bun al omenirii, iar 
cei care apără această virtute merită întru-totul a fi elogiați. Mai mult, a fi în apărarea păcii în zone de conflict duce la o 
permanentă expunere la pericole sau la escaladări ale conflictelor, iar aceste Forțe ONU pe care le celebrăm astăzi sunt  mereu 
în acest risc; mulți militari din cadrul acestor Forțe ONU riscă să nu își mai revadă niciodată familiile, și știm foarte bine acest 
lucru pentru că din nefericire au existat cazuri și în rândul militarilor români participanți la astfel de misiuni, care și-au pierdut 
viața. Lor le este dedicată această zi de 29 mai.  

România a contribuit cu structuri militare și aproximativ 1000 de oameni la misiuni internaționale din cadrul NATO, 
ONU sau UE, jucând un rol important în susținerea păcii la nivel mondial. Deși majoritatea misiunilor au ca scop suprem 
pacea și securitatea, nu trebuie să uităm că orice conflict miliar nu face altceva decât să determine un regres general al 
omenirii, în general. În ciuda numeroaselor diferințe etnice, sau religioase, trebuie să ne respectăm unii pe alții, iar pacea să 
domine în întreaga lume, indiferent de gradul de dezvoltarea al societăților. Înțelegerea între popoare, națiuni și grupuri trebuie 
să fie elementul care să domine viața umană la nivel mondial. Orice conflict militar trebuie evitat, și trebuie să știm cu toții că 
menținerea păcii  depinde de fiecare în parte. Cu toții trebuie să contribuim la aceasta, pe de o parte prin creșterea gradului de 
înțelegere a celuilalt, prin evitarea tuturor clișeelor prin care îi catalogăm pe ceilalți, dar și prin acordarea unei maxime 
recunoștințe acelor structuri și instituții implicate în asigurarea păcii și înțelegerii între oameni. În acest sens trebuie menționat 
evenimentul din anul 1988 când ,,Căștile albastre” au primit premiul Nobel pentru pace, dovadă că acestea au un rol esențial în 
menținerea unității și păcii la nivel mondial. Rolul Forțelor ONU este cu atât mai important, cu cât majoritatea misiunilor 
asumate de acestea sunt civile, de menținere a păcii, și nu de intervenție directă în conflicte, cum a fost de exemplu operațiunea 
„Concordia” din Macedonia, solicitată de guvernul de la Skopje și prima operațiune de tipul acesta din UE.  

Deși aflate la mare distanță de România, orice conflict sau încercare de limitare a drepturilor internaționale și a păcii ne 
poate afecta mai ales pe termen lung. Istoria ne-a arătat că cele mai grele perioade ale omenirii, au fost acelea marcate de 
războaie și conflicte, iar involuția la toate nivelurile fiind o caracteristică a acestor vremuri. Stă în fiecare dintre noi să 
contribuim la menținerea unei lumi pașnice si tolerante prin comportamentul pe care noi îl expunem zilnic, în cele mai mici 
acțiuni și gesturi, iar acestor structuri miliare celebrate astăzi le suntem încă odată recunoscători pentru contribuția lor la o 
lume mai pașnică și mai tolerantă, pentru evitarea pierderilor de vieți omenești, prin menținerea păcii în diferitele zone de 
conflict de pe mapamond.  

Deputat 
Ciprian-Constantin Șerban 

*** 
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 Întrebări 

 
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Măsurile MAI pentru combaterea inundaţiilor de pe teritoriul județului Alba 
 

Stimată doamnă ministru, 
Recent, Județul Alba a fost grav afectat de inundații, mai multe comune fiind distruse de viituri. Sute de oameni au rămas 

fără locuințe și bunuri, gospodăriile fiind total sau parțial distruse. 
ISU Alba a comunicat bilanțul actualizat al dezastrului care a lovit mai multe localități din Alba, în perioada 01-

03.06.2019. Printre cele mai afectate localități se află satul Răchita, unde viitura a distrus complet 5 case și a afectat foarte 
grav 50 % dintre cele rămase în picioare1: 

1. Comuna Pianu: 
Localitatea Pianu de Jos 

– 18 persoane salvate de către personalul ISU; 
– 50 persoane evacuate; 
– 120 beciuri inundate; 
– 2 km străzi inundate; 
– 130 curți inundate; 
– 10 fântâni inundate; 
– 100 ha terenuri agricole inundate; 
Localitatea Pianu de Sus 
– 70 locuințe și beciuri inundate; 
– 10 persoane transportate cu SMURD la spital, panicate; 
– 50 persoane evacuate; 
– 2 km străzi colmatate; 
– 10 autoturisme luate de viitură; 
– 3 remorci luate de viitură; 
– 1 km DJ 704A afectat; 
– 1 km rețea de apă și canalizare afectate; 
– 90 curți inundate; 
– 20 fântâni inundate; 
– pod de pe DJ 704 A avariat; 
– 7 podețe colmatate; 
- 100 ha terenuri agricole inundate; 
Localitatea Strungari 
– 15 locuințe inundate; 
– 0,5 km drum forestier afectat; 
– 0,4 km străzi colmatate; 
– 2 podețe colmatate; 
– 10 curți inundate; 
– 15 fântâni inundate; 
5 ha terenuri agricole inundate 
În perioada 01.06 – 03.06.2019 s-a intervenit cu: 
ISU AB – 5 MP, 14 subof, 1 of; 
ISU MS – 2 MP, 1 ASAS, 1 ATPVM, 5 subof; 
ISU SB – 1 ACI, 1 microbuz, 18 subof; 
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SVSU Alba – 5 MP; 
APA CTTA – 2 MP, 4 angajați; 
SVSU Pianu – 2 MP, 24 voluntari; 
S-a evacuat apa din 120 locuințe; 
Comuna Săliștea – Localitatea Săliștea: 
– 60 persoane evacuate; 
– 117 locuințe afectate – inundate; 
– 186 subsoluri și beciuri inundate; 
– 33 anexe distruse; 
– 87 anexe avariate, inundate; 
– 24 podețe distruse; 
– 12 podețe afectate, colmatate; 
– 18 traversări pietonale distruse; 
– 3,5 km străzi inundate/acoperite cu aluviuni; 
– 2 km drum forestier inundați/acoperiți cu aluviuni; 
– 168 ha teren agricol inundat/afectat; 
– 117 fântâni inundate; 
– 25 animale moarte; 
– 64 păsări moarte; 
– 1 km rețea alimentare cu apă avariată; 
– 10 km rețea canalizare avariată; 
– 1,5 km rețea gaz avariată; 
– 7 autoturisme afectate; 
În perioada 01.06 – 03.06.2019 s-a intervenit cu: 
ISU AB – 1 of, 5 subof. 
ISU HD – 4 MP, 32 subof. 
SVSU Cugir – 1 ASAS, 1 Mp, 6 voluntari; 
SVSU Săliștea – 1 Buldoexcavator, 1 MP, 5 voluntari 
Crucea Roșie – transport 200 L apă prin intermediul voluntarilor cu auto 4×4; 
S-a evacuat apa din 35 gospodării inundate; 
Comuna Săsciori 
Localitatea Răchita: 
– 6 persoane salvate de către personal ISU; 
– 90 persoane evacuate; 
– s-a evacuat apa din 7 locuințe, 4 beciuri, 1 pensiune; 
– 30 autoturisme luate de viitură; 
– 50 locuințe afectate; 
– 1 pensiune turistică inundată; 
– 10 stâlpi de electricitate distruși; 
– DJ 704A afectat pe 7 tronsoane; 
– 1 pod peste valea Răchitei distrus; 
– 15 podețe cu acces la curți, colmatate; 
– rețeaua de apă potabilă afectată; 
– rețeaua de electricitate afectată; 
– rețeaua de gaz metan afectată; 
– s-au decolmatat 3 fântâni; 
În perioada 01.06 – 03.06.2019 s-a intervenit cu: 
– Stația Câmpeni: 2 MP, 2 A500, 1 APIC cu 15 subof, 1 m.m; 
– Det. Alba Iulia: 2 ASAS, 2 MP, 1 APIC – cu 3 of, 5 subof; 
– Det. Aiud: 1 APIC, 1 Duster, 2 MP cu 10 subof; 
– ISU CJ: 1 ATPVM, 2 AICI, 2 SMURD cu 22 subof; 
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– ISU BV: 1 AICI, 1 microbuz cu 21 subof; 
– SVSU Sebeș – 1 MP, 4 voluntari; 
– SVSU Șugag – 1 buldoexcavator; 
– SVSU Săsciori – 2 buldoexcavatoare; 
– SGA – 1 buldoexcavator și 1 cisternă cu 5 tone de apă potabilă; 
– U.M. 01684 – 1 autocamion 6×6 cu 20 militari; 

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. Care sunt măsurile operaționale și tactice viitoare ale M.A.I. pentru reducerea riscurilor de inundații în zonele vizate de pe 

teritoriul județului Alba? 
2. Există o strategie a M.A.I pentru împăduriri, construcție de diguri și alteproiecte de infrastructură ce pot fi implementate în 

colaborare cu alte ministere? 
3. Care este numărul de cadre special pregătite în caz de intervenție rapidă pentru inundații în jud. Alba? 
4. M.A.I dispune de resurse financiare, materiale și tehnice suficiente pentru a face față în cazul unor inundații puternice care 

ar putea afecta majoritatea județelor țării? 
5. Care este numărul utilajelor de intervenție de care dispune M.A.I în caz de inundații pe întreaga suprafață a jud. Alba? 
6. Având în vedere cele descrise, pagubele înregistrate și solicuitările cetățenilor către autoritățile publice, veți formula o 

solicitare de finanțare către Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene? 
7. Cum vor ajuta autoritățile administrației publice centrale și locale locuitorii județului Alba afectați de inundații în 

repararea infrastructurii rutiere și de utilități publice? 
8. Care sunt pagubele materiale finale produse în urma inundațiilor din luna iunie 2019 și care sunt măsurile luate în  

sprijinul cetățenilor rămași fără locuințe din jud. Alba?  
Deputat 

Ioan Dîrzu 
*** 

 
Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiție Sociale 

 

Prețul locuințelor 
 Stimate domnule ministru, 
Monitorul Social, proiect al  Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic despre piața imobiliară din 

România, aspect care ne preocupă și pe noi, coaliția PSD-ALDE, și pe care l-am tratat în Programul de guvernare 2018-2020. 
Conform Eurostat, prețul mediu al unei locuințe în România a crescut rapid în ultimii doi ani.  Astfel, la finele anului 

2018, prețul mediu a ajuns la o cotă superioară celei înregistrate în precedenții 8 ani și jumătate. Persoanele care doresc să-și 
achiziționeze o locuință și nu dețin capitalul (considerabil) necesar unei achiziții imediate sunt obligați să apeleze la un credit; 
creșterea recentă a prețului unei locuințe prelungește durata creditului respectiv precum și sumele care trebuie plătite, sub 
formă de rate și dobândă. Astfel, impactul creșterii prețului locuințelor asupra vieții creditorilor este unul insidios și care 
funcționează pe termen lung. 

Unul din motivele creșterii prețurilor locuințelor este migrația internă, care într-o măsură din ce în ce mai mare se 
concentrează pe zonele de vest, centru și aglomerarea urbană București-Ilfov. Regiunea București-Ilfov, cu o economie atipic 
de dezvoltată, și ariile cu o puternică creștere a industriei (Arad-Timișoara și Alba-Sibiu) atrag în fiecare an o pondere din ce 
în ce mai mare a celor care migrează dintr-o localitate a României în alta, ceea ce duce la o creștere a prețului locuințelor în 
zonele respective. Persoanele care doresc să se mute în aceste zone întâmpină dificultăți majore în obținerea unei locuințe la un 
preț accesibil. În alte locuri din România unde veniturile sunt relativ mari, iar chiriașii ar avea teoretic opțiunea să devină 
proprietari (printr-un credit) precum Iași, Constanța sau Cluj-Napoca, creșterea prețului locuințelor este atât de rapidă încât  
accesarea respectivului credit este extrem de dificilă. 

Infograficul poate fi consultat la: https://monitorsocial.ro/indicator/cresterea-pretului-locuintelor-si-concentrarea-
regionala-a-dezvoltarii-economice-blocheaza-mobilitatea-sociala/  

Sursele datelor folosite în infografic sunt Institutul Național de Statistică și Eurostat. Datele pot fi consultate aici: 
https://monitorsocial.ro/data/cresterea-pretului-locuintelor-si-concentrarea-regionala-a-dezvoltarii-economice-blocheaza-
mobilitatea-sociala/  
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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. Care sunt cauzele sociale ale creșterii exponențiale a prețului la locuințe? 
2. Cum asigură Guvernul sprijinirea tinerilor în achiziționarea sau/și închirierea unei locuințe? 
3. Dacă există o politică guvernamentală privind adaptarea programului ”Prima casă” la noile realități sociale și 

imobiliare? 
4. Care este politica MMJS de a diminua dezechilibrele regionale privind accesul cetățenilor la o locuință (cumpărată 

sau în chirie)? 
Cu deosebită considerație, 

Deputat 
Ioan Dîrzu 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 
 

 Declarații politice 
 
 

PNL îl cheamă pe ministrul de Externe Teodor Meleșcanu în fața Parlamentului  
pentru a da explicații privind votul din diaspora! 

 
PNL a solicitat conducerii Camerei Deputaților să îl invite, săptămâna viitoare, pe ministrul Teodor Meleșcanu la ”Ora 

Guvernului”.  
Nici până acum nu a fost aplicată vreo sancțiune celor vinovați pentru haosul din secțiile de votare din diaspora, 

culminând cu restrângerea dreptului de vot. Este de neacceptat ca ministrul direct responsabil pentru această situație să vină în 
fața românilor doar cu scuze, încercând să se scuture de orice vină! 

La Ora Guvernului, așteptăm de la Teodor Meleșcanu precizări clare despre motivele pentru care românii din străinătate 
nu au putut vota. De asemenea, așteptăm ca atât ministrul, cât și ceilalalți vinovați de sabotarea procesului de vot să își asume 
responsabilitatea și să își prezinte demisiile! 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
,,În 26 mai 2019 România a trecut în primul rând în Europa!” 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
În data de 26 mai 2019 românii din ţară şi din străinătate au scris una dintre cele mai importante pagini din istoria 

modernă a României. Jumătate din electoratul românesc a ieșit la vot, într-o mobilizare fără precedent. Peste 9 milioane de 
români au înfruntat un guvern care s-a străduit din răsputeri să le deturneze votul sau să-i împiedice să voteze şi au demonstrat 
că nici PSD, nici ALDE şi nici altcineva nu va mai reuși vreodată să abată România de la drumul său european, de la valorile 
şi principiile democratice. 

26 mai 2019 este ziua în care românii au ales calea europeană pentru ţara noastră şi au decis că pentru corupţi nu poate 
exista clemenţă. Aşadar, începând din 26 mai 2019, niciun politician nu mai are dreptul să propună amnistia sau graţierea 
pentru infracțiuni de corupție şi niciunui guvern nu-i mai este permis să adopte ordonanţe de urgenţă în domeniul 
infracțiunilor, pedepselor şi organizării judiciare, prin care să-i scape pe hoţi şi să-i umilească pe oamenii cinstiţi din România. 

Demersurile pe care Guvernul PSD-ALDE le-a făcut cu această ocazie pentru a împiedica votul românilor din ţară şi din 
diaspora nu pot fi trecute cu vederea. În data de 26 mai 2019, la fel ca la alegerile din anul 2014, sute de mii de cetățeni români 
cu drept de vot stabiliți temporar sau definitiv în afara frontierelor țării nu au putut să-și exercite dreptul de a vota stipulat de 
art. 36 din Constituție. La sute de mii de români din ţară care lucrează în diverse instituții publice li s-a cerut să nu voteze 
pentru referendum, altfel riscând să fie persecutați la locurile de muncă de către șefii lor care fac parte din PSD şi ALDE. 
Restricționarea exercitării dreptului de vot reprezintă o faptă gravă, care se sancționează inclusiv de către legea penală, şi care 
în niciun caz nu poate rămâne nepedepsită. 

Partidul Naţional Liberal a câştigat aceste alegeri, iar responsabilitatea noastră a devenit uriaşă. Este şi motivul pentru 
care grupurile parlamentare ale PNL vor demara de urgenţă elaborarea şi depunerea proiectelor de legi necesare pentru a 
transpune în realitate voinţa românilor exprimată la referendum. De asemenea, tot PNL va face toate demersurile pentru ca 
proiectul legislativ propus de noi privind extinderea votului prin corespondenţă şi introducerea votului electronic, care va 
conduce la dispariția cozilor de la secţiile de votare, să fie adoptat urgent de Camera Deputaţilor. Este datoria noastră, a 
liberalilor, să răspundem prin fapte la dorinţa covârşitoare exprimată prin vot de români. 

Stimaţi colegi, 
Doresc să transmit un mesaj de mulţumire tuturor cetăţenilor care au venit la vot şi au dat o lecţie usturătoare liderilor 

PSD şi ALDE. Sutele de mii de oameni care au aşteptat la cozi interminabile pentru a vota au demonstrat întregii Uniuni 
Europene că România este un stat puternic pro-european. Noi, românii, am arătat Europei că suntem cu adevărat încrezători în 
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proiectul Uniunii Europene, că ştim şi înţelegem cât de importantă este Uniunea pentru vieţile noastre într-un moment în care 
cetăţeni din unele state fondatoare, precum Italia şi Franţa, par să fi uitat acest lucru. 

Partidul Naţional Liberal va trimite în Parlamentul European, ca urmare a votului românilor, zece profesionişti adevărați, 
care înțeleg şi respectă principiile şi valorile europene, care vor face performanță la Bruxelles şi vor contribui la consolidarea 
proiectului european. Prin ei, Partidul Naţional Liberal va pune în practică toate angajamentele asumate în timpul campaniei 
electorale recent încheiate. Dar pentru a reuși să construim o Românie cu adevărat modernă şi prosperă este absolut necesar ca 
în perioada următoare să mai atingem câteva obiective: realegerea Președintelui Klaus Werner Iohannis, extinderea la cât mai 
multe localități a administraţiei locale eficiente demonstrate de primarii liberali şi instalarea la cârma ţării a unui guvern liberal 
performant. 

Vă mulţumesc!             Deputat  
Dănuţ Bica 

*** 
PSD trebuie să respecte votul românilor! 

            
Atitudinea PSD-ului din ultimele zile, care se face că nu vede votul românilor, denotă o aroganță ieșită din comun și un 

cinism groaznic. În loc să plece de la guvernare și să respecte votul românilor, care au arătat clar că s-au săturat de hoția, 
corupția și lupta contra justiției, promovate de Dragnea și de PSD, partidul-stat ia voința românilor în derâdere. Acest lucru 
este deosebit de grav pentru că atentează la însăși esența democrației – votul popular. Tratând acest vot ca pe ceva consultativ, 
facultativ, pe care îl iau în seamă doar atunci când le convine, cei de la PSD atacă însăși ideea de democrație și de stat de drept, 
mergând pe aceeași linie trasată de Liviu Dragnea. 

Toată ideea de reformare a PSD, promovată în ultimele zile de oamenii din anturajul lui Dragnea, care acum pozează în 
disidenți inocenți, este doar butaforie ieftină. Se poate vedea asta din modul în care Carmen Dan este păstrată în funcție, din 
modul în care este tratat votul românilor, din propunerea de înlocuire a lui Teodor Meleșcanu cu Titus Corlățean, dar mai ales 
când ne uităm la grupul de suport chemat să reformeze partidul, compus din Adrian Năstase, Octav Cozmâncă și alți dinozauri 
ai luptei anti-justiție. În plus, Victor Ponta a primit deja o serie de beneficii importante pentru a se alătura cauzei și pentru a 
susține, cu partidul său balama, lupta anti justiție condusă de PSD. 

Să nu uităm că Victor Ponta este cel care declara după alegerile din 2014, organizate dezastruos de același PSD, când 
oamenii au stat la coadă ore în șir la secțiile de vot din străinătate, ca și acum, că nu a fost nicio problemă și că oamenii se 
puneau la rând intenționat, unii și de patru ori, doar ca să se arate la televizor că e coadă. Același Victor Ponta care încă mai 
trebuie să dea niște explicații despre dezastrul din Colectiv, dar care, cu un cinism tipic pentru PSD, ne dă acum lecții despre 
reformă și democrație. 

Să nu uităm că Titus Corlățean este cel care, din poziția de Ministru de Externe, a organizat secțiile de vot din străinătate 
de la alegerile din 2014 și că el a scăpat de urmărirea penală pentru acest dezastru doar pentru că a fost protejat de partid, care 
a refuzat să-i ridice imunitatea de senator pentru a fi anchetat. 

Să nu uităm nici de înregistrările apărute în presă, de pe vremea când Adrian Năstase era prim-ministru și Rodica Stănoiu, 
pe atunci ministru de justiție, ducea la ședințele de partid dosarele aflate în cercetare la parchete sau deja intrate pe rolul 
instanțelor și întreba ce rezoluție trebuie să se dea în fiecare dosar. Iar partidul decidea cum se împarte dreptatea… Să nu uităm 
nici că Adrian Năstase a fost condamnat și a făcut pușcărie pentru fapte de corupție la nivel înalt, ce au implicat folosirea 
banilor publici și a instituțiilor statului în campania electorală personală! 

Să nu uităm că Octav Cozmâncă a fost șeful de cadre al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și șef de 
sector în cadrul Consiliului de Miniștri în perioada lui Ceaușescu, fiind un birocrat format la școala sovietică, un comunist 
devotat și un prieten de nădejde al lui Ion Iliescu… De altfel, numele lui Ion Iliescu este singurul care lipsește, până acum, din 
această “reformă” cu care PSD a început să ocupe spațiul public ca să atragă atenția de la cerințelor exprimate prin vot de 
români și de la condamnarea lui Dragnea. Dar el probabil dă deja sfaturi de acasă, prin telefonul roșu, cuplat direct la sediul de 
partid din Kiseleff și prin cărătorul de geantă Șerban Nicolae.  

Iată, deci, care este reforma pe care o dorește PSD: o întoarcere la epoca Năstase, de dinainte de aderarea României la 
Uniunea Europeană, cu accente din perioada ceaușistă, de dinainte de Revoluție. Și asta pentru că “reforma” este condiționată 
de arestarea lui Dragnea și nicidecum de votul românilor! 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
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Umilință pentru Diaspora la votul din 26 mai! 
 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Rezultatele alegerilor din 26 mai 2019 la europarlamentare dar și la referendum au arătat că populația României este  

covărșitor favorabilă independenței Justiției. Un lucru normal într-o țară democratică. Dar și de această dată alegerile au fost 
prost organizate de Guvernul PSD-ALDE iar românii din Diaspora au stat la cozi interminabile și nu au putut să voteze. 

Nu este suficient să vă cereți scuze domnule Meleșcanu! Trebuie să dați socoteală pentru umilința la care ați supus 
românii din diasporă și de această dată. După cele întâmplate la alegerile din 2014, când acesția au stat din nou la cozi și nu au 
putut vota, am crezut ați învățat ceva și că nu se va mai repeta. M-am înșelat! 

Pentru ca dreptul fundamental și universal – dreptul de a vota – să fie respectat, este nevoie urgentă de a se introduce 
printr-o nouă lege, votul prin cotespondență sau/și cel electronic pentru toate tipurile de alegeri, pentru românii din țară și din 
străinătate. Votul din 26 mai a adus o nouă umilință pentru românii din afara granițelor țării, iar acest lucru nu trebuie să se 
mai repete. Sunt și ei tot români! 

Mulți români din  Diaspora, care nu au reușit să voteze fac plângeri la Comisia Europeană, pentru că și de această dată, li 
s-a încălcat dreptul de a alege. Si pe bună dreptate! 

Cer Guvernului României să ia măsuri urgente de lărgire a accesului la vot pentru românii de pretutindeni!. Cer 
Guvernului României să îi sancționeze pe cei responsabili de dezastrul și de blocarea accesului la vot al românilor din 
Diasporă. 

Stimați colegi,  
Cei vinovați de haosul din Diaspora trebuie să răspundă. Impiedicarea votului este o infracțiune care trebuie pedepsită. 

Scuzele nu sunt suficiente.  V-a fost frică de cei plecați în afara țării. V-a fost frică de rezulatul votului. Dar se pare că de ce îți 
este frică nu scapi. Rezultatul pe care l-ați obținut spune tot. 

 

Deputat 
Florin Stamatian 

*** 
5 iunie – Ziua mondială a mediului 

 Stimaţi colegi, 
 Tema aleasă în acest an pentru sărbătorirea Zilei mondiale a mediului  este "Poluarea aerului", aceasta fiind cea mai mare 

amenințare de mediu din zilele noastre, o problemă care afectează deja miliarde de oameni din întreaga lume. Statisticile arată 
că aproximativ 7 milioane de persoane din întreaga lume mor prematur în fiecare an din cauza poluării aerului, și că 235 
milioane de persoane suferă de astm, care este cea mai frecventă boală cronică în rândul copiilor. 

Nu am să vă vorbesc despre pericolele emisiilor de gaze toxice generate de industrie și autoturisme, ci despre pericolul 
generat de ambrozie, o plantă aparent inofensivă, care crește în țara noastră și împrăștie anual în aerul respirat agenți alergeni 
extrem de periculoși pentru sănătate, planta fiind considerată cea mai alergenă din România. 

 Legea de combatere a ambroziei, pe care am inițiat-o acum 2 ani la solicitarea a numeroși cetățeni afectați  de alergia 
severă provocată de ambrozie, este deja în vigoare, cu norme de aplicare, astfel încât legea să fie eficientă.  Perioada de 
înflorire a ambroziei, de la sfârșitul lui iulie până în octombrie, reprezintă un real calvar pentru aproximativ 10-15% din 
populație, iar specialiștii spun că numărul alergicilor crește anual. Calitatea aerului scade semnificativ în zonele în care 
ambrozia e foarte răspândită, deoarece o plantă matură poate elibera până la 8 miliarde de grăuncioare de  polen și până la 
30.000 de semințe care își păstrează calitățile germinative 40 de ani. Cu toate astea, mulți români, chiar și unii din cei care 
suferă de alergie, nu o cunosc, motiv pentru care, o componentă importantă a legii este informarea populației pentru 
conștientizarea pericolului pe care-l reprezintă ambrozia. 

Simptomele acestei alergii sunt lăcrimare, strănut,  tuse, nas înfundat, ele agravându-se .la copiii mici sau la persoanele cu 
imunitate scăzută și ducând la rinite cronice ori sinuzite. Din acest motiv, persoanelor sensibile la factori alergeni le este 
diminuată drastic calitatea vieții în perioada înfloririi ambroziei, unele fiind nevoite să apeleze la concediu medical, mai ales că 
acest tip de alergie nu răspunde la antialergice obișnuite. 

Pe lângă componenta de informare, legea prevede și stârpirea acestei plante, astfel că până la data de 31 iulie, comisiile 
speciale înființate la ordinul Instituției Prefectului vor efectua controale pentru a verifica dacă măsurile de stârpire a ambroziei 
sunt respectate de către deținătorii de terenuri, în primă fază fiind aplicate avertismente, iar apoi amenzi celor care nu respectă 
aceste măsuri. Ambrozia e răspândită în special pe terenurile părăsite, pe marginea drumurilor, la marginea localităților, dar și 
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în culturi sau chiar în parcuri. E important să o depistăm și să o stârpim din timp, folosind metodele cele mai potrivite, 
prevăzute de specialiști. 

Îmi exprim speranța că românii vor înțelege importanța cooperării în stârpirea acestei buruieni iar autoritățile își vor face 
datoria în aplicarea legii, pentru că ne dorim o viață sănătoasă, fără ambrozie. De ziua mediului, spunem stop poluării 
aerului!           

Deputat 
Florica Cherecheş 

*** 
Pentru școlile din mediul rural,  anul școlar 2019-2020 va începe tot cu grupurile sanitare în curte? 

 

Problema școlilor cu toaleta în curte nu va fi rezolvată nici în acest an, în ciuda tuturor declarațiilor optimiste ale 
miniștrilor educației și finanțelor de la începutul acestui an. 

S-a încheiat campania electorală, au avut loc alegerile europarlamentare, iar guvernanții ar trebui să revină cu picioarele 
pe pământ și să se ocupe de punerea în practică a promisiunilor cuprinse în Programul de Guvernare, 
”reabilitarea/modernizarea clădirilor școlare pentru ca toate unitățile de învățământ să obțină autorizații de funcționare - 
sanitară și ISU” fiind una dintre acestea. 

Potrivit Ministerului Educației Naționale, la începutul anului 2019, în rețeaua de învățământ preuniversitar de stat mai 
funcționau 1.180 de școli cu grupuri sanitare neconforme, dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de 
învățământ, deși la finalul anului 2017 erau raportate 2.219 unități de învățământ cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă 
curentă și fără canalizare. 

Dacă analizăm datele, ar însemna că, în cursul anului 2018, au fost soluționate situațiile din peste 1000 de școli din țară. 
Greu de crezut, realitatea contrazicând acest artificiu al Guvernului, această cosmetizare a statisticii doar pentru ”a da bine”.  

De altfel, ministrul Educației Naționale, doamna Ecaterina Andronescu, anunța în luna februarie că va implementa un 
proiect astfel încât „cele 1.489 de școli care au încă toaleta în curte să aibă grupuri sanitare normale și firești pentru secolul 
XXI, în care trăim”. 

De menționat este că fostul ministru al educației, Liviu Marian Pop publica în ianuarie 2018 o listă cu 2.418 școli care au 
toaletă în curte. 

Constatăm că există neconcordanțe majore între datele făcute publice de responsabilii din domeniul Educației privind 
numărul școlilor cu toaleta în curte, iar pentru că situația nu le face cinste deloc încearcă să diminueze, din condei, numărul 
acestora. 

În ședința de Guvern din data de 30 mai a fost aprobată o Hotărâre de Guvern prin care Ministerul Educației Naționale va 
transfera către primării suma de 64,9 milioane de lei pentru ca acestea să rezolve problema unui număr de 858 de școli care au 
toaletă în curte, nu au apă curentă și canalizare. 

Cu toate acestea, ministrul educației nu a reușit să obțină finanțare decât pentru 858 școli, dar și aceasta mult prea târziu 
pentru ca lucrările să fie finalizate înaintea începerii noului an școlar. 

Primarii vor trebui să realizeze până atunci proiectele tehnice și selecția firmelor care să realizeze aceste lucrări, dar mă 
îndoiesc că în decurs de trei luni se vor putea efectua și procedurile și execuția lucrărilor. 

Din păcate, această problemă va trena și doar un guvern capabil să gestioneze proiecte și programe serioase va reuși să 
aducă civilizația în școlile din mediul rural românesc. 

Deputat 
Angelica Fădor 

*** 
Guvernarea PSD de partea infractorilor! 

 

În Timiș, un polițist a fost împușcat și omorât de către un interlop scăpat din închisoare cu ajutorul celor din PSD. 
Ministrul Justiției de la acea vreme, Tudorel Toader, le-a mai dat o șansă infractorilor promovând recursul compensatoriu. În 
ultimul timp au fost eliberați peste 16.000 de infractori: peste 2.000 condamnaţi pentru fapte precum omor, omor calificat sau 
lovituri cauzatoare de moarte și alţi peste 14.000 de deţinuţi condamnaţi pentru diverse alte infracţiuni precum viol sau 
pornografie infantilă au fost eliberaţi. Până acum s-au întors înapoi în celule în jur de 1.000 de recidiviști.  
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Dacă guvernarea PSD nu se va axa pe integrarea infractorilor în societate și dacă nu vor veni cu politici publice 
sustenabile pentru ei, atunci ne vom trezi că peste 70% dintre infractori se vor întoarce în următorii ani înapoi în închisoare. Să 
nu uităm că eliberările vor continua până în 2022! 

Recursul compensatoriu nu este eficient! Ar trebui ca majoritatea măsurilor implementate de către Tudorel Toader să fie 
abrogate. Guvernarea PSD trebuie să se axeze pe construcția de noi închisori și pe îmbunătățirea condițiilor din închisori, nu să 
le dea drumul și să omoare oameni nevinovați! Cei din PSD au găsit calea cea mai simplă – să îi elibereze și gata!  

Totodată, guvernarea PSD nu investește în echipamente pentru polițiști! Aceștia au pistoale Carpați și nu poartă veste 
anti-glonț. Costul s-ar ridica la maxim 1,500 de euro per/polițist, însă Carmen Dan pune alte lucruri pe primul loc și refuză 
cererile polițiștilor. Apărarea oamenilor din PSD, folosirea Jandarmeriei în interes personal, să le creeze condiții de lux unora 
ca Liviu Dragnea etc.  Degeaba avem polițiști mulți și slab pregătiți. Nu mai zic de cei de la locală care sunt dotați unii dintre 
ei doar cu spray paralizant și de multe ori le este și frică să acționeze. Dacă e să comparăm oamenii din Jandarmerie pe care 
Carmen Dan îi folosește doar la mitinguri și polițiști vedem o mulțime de diferențe.  

Din respect pentru toate familiile care au avut de suferit de pe urma măsurilor celor din PSD, Carmen Dan ar trebui să își 
dea demisia alături de șefii Poliției, Jandarmeriei, deoarece au băgat sub preș toate problemele și nu le-au rezolvat până acum. 
Această cârdășie pusă pe rele ar trebui să înceteze, pentru că dăunează tuturor românilor!  

Deputat 
Constantin Șovăială 

*** 
PNL reclădește România, prin politici de dezvoltare! 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Au trecut doi ani și jumătate de când PSD și ALDE conduc într-un mod dezastruos țara. Mai mult de trei sferturi dintre 

români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar încrederea mediului economic din țară și a investitorilor străini 
în sănătatea economiei românești este la minime istorice! Cauzele acestei prăbușiri economice le cunoaștem cu toții, iar noi 
liberalii am tras constant semnale de alarmă asupra politicilor toxice pe care le-a pus în aplicare Guvernele PSD-ALDE. Zecile 
de ordonanțe de urgență care au fost croite după ureche, de către miniștri incompetenți PSD-ALDE, au legat pietre de moară 
de picioarele inițiativei particulare, au pus piedici investițiilor publice și private și au gonit din țară sute de mii de tineri aflați 
în căutarea unui loc de muncă. Singurele lucruri care au crescut rapid în ultimii doi ani și jumătate sunt: prețurile la alimente și 
facturi; datoria țării, cu peste 100 de miliarde de lei și deficitul balanței comerciale, cu peste 15 miliarde de euro, pentru că 
aproape tot ceea ce se consumă în România provine din importuri. Incompetența celor trei Guverne PSD-ALDE ne-a pus în 
situația de a rata o perioadă economică favorabilă, în care creșterea economică ar fi trebuit să se măsoare în prosperitate reală, 
nu pe hârtie, pentru angajați și pensionari și în realizarea unor investiții publice pe care le așteptăm cu toții de peste 30 de ani: 
drumuri rapide și sigure, spitale regionale moderne și școli care să atragă copii către tainele cărților. 

Stimați colegi. În data de 26 mai 2019, Partidul Național Liberal a primit din partea cetățenilor un pașaport de încredere 
deosebit de important, devenind prima forță politică a țării. Cetățenii ne-au dat șansa de a repara nefăcutele celor mai slabe 
guvernări pe care le-a avut România în istoria ei recentă. Acesta este motivul pentru care, noi, liberalii, deja ne-am pus pe 
treabă, iar demersurile noastre trebuie să întoarcă România la normalitate, la un drum sigur pro-european și la o dezvoltare 
sigură, prin banii europeni gratuiți. 

Așadar, chiar în această săptămână dăm drumul eliminării unor măsuri toxice, care au făcut un rău enorm economiei și 
buzunarului cetățenilor. Propunem, astfel, în regim de urgență eliminarea accizei suplimentare la carburanți, care nu a adus 
bani în plus la bugetul de stat, dar care a scumpit în lanț toate produsele, de la pâine, până la fructe și legume. PNL propune tot 
în această săptămână eliminarea supra-taxării muncii pentru contractele part-time, pentru că această prevedere absurdă a lovit 
exact în cea mai vulnerabilă categorie de angajați, tinerii!  

Acestea sunt doar primele acțiuni pe care le demarăm, urmând ca în fiecare săptămână ce va urma, să eliminăm toată 
măsurile proaste pe care le-au luat incompetenții de la PSD și ALDE și care au sărăcit și mai puternic populația țării. Trebuie 
să eliminăm cât mai rapid măsura anti-europeană a Split TVA, pentru care Comisia Europeană a declanșat procedura de 
infringement împotriva României, să eliminăm taxele suplimentare care au scumpit prețul gazelor, al curentului electric, al 
telefoniei și au majorate ratele bancare ale celor care au un credit.  

Trebuie să știți că PNL se va lupta cu toată forța pentru ca proiectul propus de noi, privind votul electronic și eliminarea 
cozilor la vot pentru românii din străinătate să devină lege cât mai rapid. Românii ar trebui să-i întrebe pe cei din PSD și 
ALDE de ce ne-au îngropat acest proiect în procedurile parlamentare și au permis umilirea cetățenilor din diaspora în 26 mai! 
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Stimați colegi. Prioritatea zero pentru PNL este să transpună imediat în realitate rezultatele Referendumului pentru care 
au votat peste 6,5 milioane de români. Ceea ce au decis românii este obligatoriu pentru orice politician, de orice partid și 
pentru orice instituție publică din România, oricum s-ar chema ea! 

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

PSD cere banii înapoi, supărat pentru că a pierdut alegerile! 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
În mai puțin de 24 de ore de la pierderea alegerilor, PSD s-a întors la politica oficială care l-a consacrat! Astfel, deși 

românii au dat un vot categoric împotriva guvernării dezastruoase, împotriva minciunii, împotriva mutilării justiției și 
subordonării acesteia politicienilor corupți, împotriva analfabeților funcționali care-și spun miniștri, PSD nu a înțeles și nu va 
înțelege nimic, niciodată din semnificația votului din 26 mai. 

În PSD, cel mai vocal dintre condamnații penal se află unul căruia îi place să i se spună ”mitralieră”, sub motivul că ar fi 
viril politic și că el rezolvă probleme în România cu arma, cu șantajul și cu violența. Nici nu se terminaseră de numărat 
voturile de la Referendum și pentru alegerile europarlamentare și acest personaj toxic pentru țară a început să amenințe 
medicii, pe care i-a somat să dea majorările de salarii înapoi. Nu s-a oprit aici și i-a amenințat și pe fermieri, spunând că 
trebuie să dea subvențiile înapoi, pentru că PSD-ul a pierdut alegerile și e supărare mare.  

Aceste declarații zguduitoare nu reflectă viziunea unui singur om, a unui singur condamnat pentru mită, ci este ”biblia” 
tuturor celor din PSD, care se cred stăpâni pe România și vor să acrediteze ideea că ei, din buzunarul lor plătesc salariile 
medicilor, ei din banii furați prin contracte cu statul plătesc subvenții pentru fermieri și tot ei, după ce au prădat statul român 
dau tot din buzunarul lor și pensii mai mari. 

Colegi din PSD, să vă fie rușine! Vouă, tuturor, pentru că vă înfrățiți în hora hoției cu deputatul mitralieră și girați 
declarațiile lui!  

Să ceri banii înapoi unui medic român, care și-a sacrificat peste 20 de ani din viață stând în școală, adică acolo pe unde 
voi n-ați prea trecut, este strigător la Cer. Să ameninți un medic care se chinuie să-și facă meseria în condiții insalubre, fără 
aparatură și instrumentar, în spitale vechi, pentru că voi nu ați pus o cărămidă la construcția unui spital nou în România este 
dincolo de orice bun-simț,  iar voi nu aveți nici urmă de așa ceva!  

Să ceri fermierilor banii de subvenție înapoi, în condițiile în care acești bani vin de la bugetul UE, nu de la voi, adică din 
bugetul din care fura Dragnea și clica lui și în contextul în care nu ați făcut nimic pentru cel care muncește în agricultură, este 
patrihoție reală! Dimpotrivă, voi, PSD-iștii, le-ați dat o palmă pe obraz agricultorilor români, i-ați împovărat și le-ați pus 
piedici, astfel încât mai mult de jumătate din mâncare care se consumă în România vine din străinătate, de pe ogoarele altora!  

Să șantajezi pensionarii că dacă PSD a pierdut alegerile ei nu-și mai iau pensiile, este nemernicie curată! Păi, ați muncit 
voi în locul celor care astăzi sunt pensionari și sunt nevoiți să trăiacă cu mai puțin de 1000 de lei, în condițiile în care în numai 
doi ani voi ați dublat prețurile? Știm cu toții că niciun PSD-ist nu a muncit vreodată la viața lui și n-are cum să înțeleagă, ci a 
parazitat banii munciți de alții! Ăsta este PSD-ul, o cangrenă politică, o boală, care se hrănește cu munca altora și o risipește! 

 Stimați colegi. Mult a fost, puțin a mai rămas. Votul de duminică, în care peste 9 milioane de români au aruncat PSD 
la coșul de gunoi al istoriei, ne arată că procesul este ireversibil, iar într-un an și ceva vom scăpa România de cangrena PSD, 
care a ținut vreme de 30 de ani țara în sărăcie și subdezvoltare, fără drumuri, fără spitale, fără școli, cu angajați sugrumați de 
impozite și cu pensionari umiliți după o viață de muncă.   

 Vă mulţumesc,           Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Înflorește "Grădina Maicii Domnului" 

Domnule președinte,  
Doamnelor și domnilor deputați,  
Am fost cu toții martorii evenimentului istoric al vizitei Sanctității Sale Sf. Părinte Papa Francisc, care a dat curs invitației 

Președintelui României Klaus Werner Johannis de a vizita țara noastră, pe parcursul a trei zile binecuvântate, fiind cea mai 
îndelungată vizită de care a beneficiat până acum o țară europeană. Credincioși din toate părțile, fie ei catolici, ortodocși, 
reformați sau protestanți, români, etnici maghiari, germani sau rromi, cu toții au fost prezenți la ceremoniile religioase din 
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cadrul vizitelor Sanctității Sale de la Iași, București, Șumuleu Ciuc, Blaj și Sibiu și au rămas profund impresionați de dăruirea 
cu care Papa a "îmbrățișat" țara noastră.  

România, într-o singură lună a avut parte de două evenimente istorice, deosebit de importante: Summitul de la Sibiu din 9 
mai 2019 în cadrul căruia liderii politici europeni au adoptat Declarația de la Sibiu, reafirmând dorința de unitate și viziune 
comună la nivelul Uniunii Europene și călătoria apostolică a Sf. Părinte Papa Francisc sub îndemnul " Să mergem împreună!". 

Papa Francisc ne-a reamintit tuturor că România este "Grădina Maicii Domnului" și este o țară frumoasă care are toate 
șansele viitorul european al României să înflorească și să prospere pentru copiii ei. Suveranul Pontif spunea zilele trecute : 
"România este Grădina Maicii Domnului și în această întâlnire am putut să-mi dau seama de acest lucru, pentru că ea este o mama 
care cultivă visurile fiilor, care le păzește speranțele și care aduce bucuria în case. Este o mama duioasă și concretă, care are grijă de 
noi. Voi sunteți comunitatea vie și înfloritoare, plină de speranță pe care o putem oferi mamei. Ei, mamei, să-I consacrăm viitorul 
tinerilor, viitorul familiilor și al bisericii" .  

Dragi români, în 26 mai 2019, românii de pretutindeni și-au exprimat foarte clar opțiunea: își doresc cu toții o Românie 
democratică, europeană și respectată. România a spus "DA" la referendumul convocat de Președintele României pentru 
interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție,  și "DA" pentru interzicerea adoptării de către Guvern a 
ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare.  

Este evident că România își dorește să pășească spre viitorul democratic și european și românii au arătat acest lucru prin 
votul exprimat la referendum si la alegerile europarlamentare din data de 26 mai 2019.  

De ce nu le este respectat acest vot liber exprimat de către cei care astăzi conduc România? Aceasta este întrebarea la care 
guvernarea PSD-ALDE trebuie să le răspundă românilor, atât celor care au votat cât și celor din diaspora cărora le-a fost 
îngrădit acest drept cu nedreptate. 

La trei decenii de la căderea comunismului, România are din nou șansa să pună bazele unei societăți democratice, bazată 
pe valori sănătoase, pe prosperitate economică, pe solidaritate, încredere și libertate pentru cetățenii ei. 

O spun eu și o spun și colegii mei din Partidul National Liberal : România trebuie să fie o țară înfloritoare, cu roade 
pentru copii ei, cu un viitor mai bun pentru toți românii. 

Deputat 
Nicolae Neagu 

*** 
Guvernul a ajuns la fundul sacului cu ajutoare de urgenţă 

 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
Deşi asigurarea locuinţei împotriva dezastrelor naturale este obligatorie, numărul românilor care apelează la acest 

instrument este încă extrem de redus, cu toate că modificările climatice din ultimii ani au generat fenomene tectonice şi 
meteorologice imprevizibile cu consecinţe dramatice asupra unor cetăţeni şi agoniselii lor de-o viaţă. 

Conform informaţiilor diseminate de mass media, mai puţin de 20% din cele aproximativ 9 milioane de locuinţe 
construite în România beneficiază în prezent de o poliţă de asigurare obligatorie valabilă, ceea ce face ca ţara noastră să 
rămână deosebit de vulnerabilă în faţa unor evenimente catastrofale. 

Există zone geografice pe teritoriul naţional unde riscul inundaţiilor şi alunecărilor de teren este atât de mare încât astfel 
de dezastre naturale sunt înregistrate constant şi sunt soldate, din nefericire, cu importante pierderi de bunuri şi chiar de vieţi 
omeneşti. 

În cele mai multe dintre cazuri, însă, gospodăriile afectate nu sunt asigurate împotriva dezastrelor, urmând ca familiile 
disperate, rămase fără un acoperiş deasupra capului, să ajungă la cheremul Guvernului care le va distribui aşa numitele 
ajutoare de urgenţă. 

Chiar în şedinţa sa din această săptămână, Executivul a aprobat alocarea, cu acest titlu, a 5 milioane de lei din bugetul 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pentru a fi acordaţi familiilor sau persoanele singure ale căror bunuri de folosinţă 
îndelungată au fost afectate de inundaţiile produse pe parcursul anului 2019. 

Sumele de banii care se vor acorda păgubiţilor variază între 3000 şi 1500 de lei şi vor fi direct proporţionale cu 
prejudiciile suferite, iar în situaţia în care, în urma inundaţiilor, alunecărilor de teren şi fenomenelor meteorologice deosebite s-
au înregistrat pierderi de vieţi omeneşti, familiile aparţinătoare vor beneficia suplimentar de suma de 5.000 lei. 

O hotărâre similară de Guvern a fost adoptată şi în vara anului trecut, pentru acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare 
de până la 6 milioane de lei pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţiile din perioada iunie -  iulie 2018. 
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Numai că sumele acordate atunci au fost trei până la cinci ori mai mari decât în prezent, respectiv de 10.000 de lei pentru 
familiile şi persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporţie de peste 50%, câte 5.000 de lei pentru familiile 
şi persoanele singure ale căror gospodării au fost afectate în proporţie de până la 50% şi de 25.000 de lei pentru familiile 
persoanelor care au decedat. 

Cu siguranţă, nici o sumă de bani nu poate înlocui viaţa unui om, iar o gospodărie afectată grav de furia apelor sau a 
pământului care a luat-o la vale nu ai cum s-o reconstruieşti cu 10.000 de lei.  

Dar aruncarea în derizoriu a acestei solidarităţi sociale prin reducerea drastică, din acest an, a plafoanelor ajutoarelor de 
urgenţă este revoltătoare şi umilitoare pentru familiile şi persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Școala românească 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi,  
Începând de luni, 3 iunie 2019, peste 135.000 de absolvenţi de liceu au intrat în ceea ce obișnuim să numim ”examenul de 

maturitate”. A început Bacalaureatul, iar peste câteva zile alte câteva zeci de mii de elevi de clasa a VIII-a vor cunoaște și ei 
emoțiile Evaluării Naționale. Și unii, și alții, sunt la finalul unor cicluri de învățământ, la baza cărora au stat niște oameni 
dedicați, care i-au învățat să scrie și să socotească și care le-au modelat poate cele mai importante deprinderi pentru învățare, 
dar și pentru viață: învățătorii. 

Cred că sunteți în asentimentul meu, dragi colegi, că se cuvine ca astăzi, pe 5 iunie, ca în fiecare an de Ziua Învățătorului, 
să ne gândim la cei care au înțeles că a educa înseamnă să dăruiești, înseamnă să pătrunzi în sufletul și în lumea celor mici, 
asupra cărora, cel mai adesea, își pun amprenta pentru tot restul vieții. Oare câți dintre noi, dragi colegi, nu ne amintim cu 
emoție și zâmbet despre primele zile de școală, despre doamna sau domnul învățător ale căror lecții treceau dincolo de granița 
caligrafiei și matematicii și ne învățau despre solidaritate, despre respect, despre generozitate și prietenie.  

Ziua Învățătorului, 5 iunie, e zi de sărbătoare națională, pentru că viitorul oricărui popor își are rădăcinile în educație și 
este, în egală măsură, ziua în care evocăm figura marelui cărturar Gheorghe Lazăr, primul făuritor de școală în limba română și 
de manuale românești. Un dascăl luminat și erudit, care a considerat că a fi învățător nu reprezintă o meserie, ci o chemare și o 
misiune.   

Doamnelor și domnilor, 
Și astăzi, în școala românească există dascăli care cred în misiunea și chemarea lor. Din păcate, își desfășoară activitatea 

într-un învățământ românesc aflat de 30 de ani într-o veșnică degringoladă. Un învățământ încercat de nesfârșitele reforme 
care bulversează dascălii, elevii și părinții. Un sistem care nu și-a definit scopul educațional și strategia. La 30 de ani de la 
Revoluție, nu știm ce fel de indivizi modelăm pentru societatea românească și, din păcate, continuăm să avem un învățământ 
care pune excesiv accentul pe informare și prea puțin pe formare.  

Trag un semnal de alarmă acum, la începutul acestei perioade de evaluare, privind capacitatea Ministerului Educației și a 
reprezentanților lor în teritoriu de a gestiona corect aceste examene cu o importanță crucială pentru elevi. Iar îngrijorarea mea 
vine după un incident petrecut în județul pe care îl reprezint în Parlamentul României, la Simularea pentru Evaluarea 
Națională. Pe scurt, la Liceul Tehnologic din comuna Răchitoasa, județul Bacău, elevii de clasa a VIII-a au primit spre 
rezolvare, la proba de matematică, subiectele de la simulările din anul 2018.  

Am aflat despre acest caz în urma unei sesizări primite din partea unor părinți, pentru că Inspectoratul Școlar Județean 
Bacău a preferat să ascundă sub preș această gravă greșeală. În urma unei întrebări oficiale, reprezentanții ISJ Bacău au admis, 
cu o seninătate inexplicabilă, că s-a comis o anomalie, citez ”de descărcare și listare”. În răspunsul formal, erau precizate și 
așa-zisele ”măsuri de remediere”, din care am reținut că elevii celor două clase a VIII-a au susținut, din nou, trei zile mai 
târziu, testările pentru Simularea Națională, de această dată cu subiectele corecte, dar pe care elevii le știau deja. Două 
săptămâni mai târziu, aceeași elevi, sub îndrumarea inspectorilor de matematică din județ, au susținut încă o testare, cu alte 
subiecte decât cele naționale. În total, trei testări, cu trei subiecte diferite, niciuna însă așa cum ar fi trebuit de fapt să fie.  

Total bulversați, elevii n-au înțeles de ce au plătit ei tribut unor greșeli din sistem, fără să aibă nicio vină, iar părinții s-au 
întrebat cum de a fost posibilă o asemenea eroare. Așa cum mă așteptam, în răspunsul primit de la ISJ Bacău se recunoaște 
doar greșeala, tratată cu foarte multă indulgență, dar nu se spune nicio vorbă despre măsurile care s-au luat față de cei vinovați. 
Ei bine, această indulgență deschide calea spre posibile alte erori, care s-ar putea întâmpla nu la o simulare, ci chiar la 
examenele care urmează și care ar putea distruge viitorul unor tineri. Inspectoratul Școlar Bacău nici măcar nu a încercat 
identificarea celor vinovați, ci doar mușamalizarea cazului, iar astfel de accidente pot oricând să se repete.  
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Cazul de la Liceul Tehnologic Răchitoasa a fost mediatizat la nivel național și m-aș fi așteptat ca reprezentanții Corpului 
de Control al Ministerului Educației să deschidă o anchetă, să clarifice situația și să dispună măsuri pentru sancționarea celor 
vinovați, dar și a celor care au încercat mușamalizarea. Așa cum m-am așteptat ca același Corp de Control să se autosesizeze și 
asupra unui alt incident de o gravitate majoră, despre care s-a tot vorbit în presa națională și locală și despre care cu siguranță 
că mulți dintre dumneavoastră știți. Este vorba despre grupurile de elevi de la Liceul Tehnologic din Sascut, care au fost scoși 
de la ore și duși de profesorii lor la mitingul organizat de PSD, pe 9 mai, la Iași. Un abuz care a întrecut orice imaginație, mai 
ales că profesorii intervievați au mințit cu nerușinare și au spus că elevii sunt în excursie, deși ei au coborât și au urcat în 
autocarele PSD. Inspectorul–șef al Inspectoratului Școlar Județean Bacău nu a luat nicio poziție publică, iar solicitarea oficială 
a deputaților de Bacău, care i-au cerut ministrului Ecaterina Andronescu să declanșeze o anchetă, a rămas fără niciun răspuns. 

În aceste condiții, dragi colegi, le urez tuturor absolvenților să aibă succes la examene și Bunul Dumnezeu să îi 
ocrotească, pentru că, în baza Ministerului Educației și a Inspectoratelor Școlare conduse de PSD, orice incident este posibil. 

Vă mulțumesc!        
Deputat 

Tudorita Lungu 
*** 

 

Inflația cauzată de iresponsabilitatea PSD generează sărăcie 
 

Unul dintre cele mai mari pericole pentru o economie, mai ales pentru una precum cea românească, emergentă, este 
inflația. Ea poate distruge într-un an ceea ce s-a construit într-un deceniu. Mai mult, unul dintre cei mai mari dușmani ai 
cetățeanului este inflația. 

Sunt două considerente pentru a face această afirmație. Unul este, evident, cel de natură economică. Al doilea este însă de 
natură psihosocială: creezi sentimentul că omul își poate permite mai mult, crescându-i veniturile. Însă, în fapt, creșterile 
acestea sunt depășite de cele ale inflației. Este exact ce fac iresponsabilii de la PSD. 

Cel mai bun exemplu în această acțiune întreprinsă împotriva populației de către PSD este chiar ziua de azi: să ne uităm la 
cum s-au majorat peste noapte, din pix, fără studii de impact, fără faze de implementare a măsurilor, salariile și pensiile. Mai 
mult, cum au fost privilegiate anumite categorii! Cum o măsură, repetată, de creștere a salariului minim fără consultarea celor 
implicați în piața muncii a dus la falimentul a sute și mii de mici firme, lăsând pe drumuri mii de oameni, cărora le-a răpit 
posibilitatea de a își întreține familiile! 

În ultimii ani, inflația a tot crescut și puterea de cumpărare a scăzut din ce în ce mai mult. În luna mai, BNR tocmai a 
ajustat previziunea de creștere economică la 3,5% (nu 5,5%, precum afirmă guvernul), în schimb inflația ajungând la 4,2%, de 
la o estimare de 3%. Atenție, asta numai în primele cinci luni ale lui 2019! Rezultă o diferență de 0,7% , ce se traduce în 
creșterea prețurilor pentru consumator. 

Și cine va resimți cel mai puternic această creștere? Cei de sus, cărora nu le pasă de simplii cetățeni? Nu! Ci cei de jos, cei 
mai săraci, prin măsurile iresponsabile și arbitrare impuse de PSD asupra economiei naționale, vor suferi! Săracii vor sărăci 
mai tare. Aceasta este realitatea. Discrepanțele de natură economică cresc în România. Și pentru ce? Pentru ca PSD să își facă 
pe hârtie un buget care nu are legătură cu economia reală sau cu viața oamenilor? Și de asta se împrumută din străinătate la 
dobânzi nemaiauzite? 

Aceste măsuri însă nu înseamnă nimic altceva în economia reală decât creșterea inflației. Și atunci observăm un lucru: 
cum otrava strecurată în sufletele cetățenilor duce la dezvoltarea inegalităților de venit și a celor sociale. Și, iată, acest fenomen 
se petrece astăzi în România! Și, culmea, este generat de un guvern ce se pretinde a fi social-democrat! Iată ce înseamnă 
demagogia și iresponsabilitatea în acțiune! Iată ce înseamnă acest PSD care și acum, după ce a fost invalidat de români, se 
agață cu ghearele de guvernare, pentru a își umple propriile buzunare! 

Această guvernare delegitimată a PSD nu numai că ne sărăcește, ci vinde și viitorul copiilor noștri. Dar, iresponsabilitatea 
se plătește! A venit momentul să spunem stop acestui abuz! 

 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  15 - 2019  
Săptămâna 3 – 7 iunie 2019  

 

 

63 
 

Satul românesc moare sub ochii noștri, iar PSD-ALDE nu face nimic! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
”Veșnicia s-a născut la sat” spunea Lucian Blaga, referindu-se la faptul că tot ceea ce ne caracterizează ca popor, prin 

tradiții și obiceiuri sunt lucruri care au luat ființă în lumea rurală românească. Chiar dacă știm cu toții că satul românesc este 
cel mai important aspect al identității noastre naționale, ca români, guvernele care au condus țara în ultimii 30 de ani, din care 
peste 23 de ani au fost guverne PSD-iste, nu au făcut aproape nimic pentru a salva satele românești de la dispariție. 

Stimați colegi. Cea mai mare amenințare la adresa lumii rurale românești este depopularea. Milioane de tineri au plecat 
din România pe alte meleaguri, ca să aibă un loc de muncă bine plătit și ca să își poată întemeia o familie și crește copiii. În 
satele românești au rămas doar părinții și bunicii, care nu mai pot lucra nici pământul și nici nu mai pot aduce la viață satul 
românesc. Dacă veți merge să vorbiți cu părintele din sat, o să vă spună ca a ținut mai multe slujbe pentru trecerea în lumea 
celor drepți, decât slujbe de botez pentru copiii satului. Ulițele care erau altădată pline de copii sunt astăzi înlocuite de 
mărăcini și de pustietate. 

Stimați colegi. Uniunea Europeană ne dă, dar nu ne bagă și în traistă! Unul dintre cele mai importante și bănoase 
programe ale Uniunii Europene este cel care privește dezvoltarea rurală a statelor membre. Satele românești nu mai pot fi ca 
odinioară, pentru că lumea s-a schimbat. Ceea ce se poate face însă cu banii de la Uniunea Europeană este să se creeze condiții 
de viață la sat, la fel ca la oraș.  

Dacă tinerii ar avea aceleași condiții și ar avea și un loc de muncă bine plătit, atunci cu siguranță că nu ar mai pleca, iar 
satele românești ar fi salvate! Uitați-vă la unii primari PNL, care au reușit să atragă fonduri europene pentru comunitățile lor, 
care au reușit să crească standardul de viață al populației. În acele comune și sate populația a crescut, nu a scăzut. 

Stimați colegi. Speranța țării noastre și a lumii rurale românești stă în PNL! Primarii noștri au demonstrat că vor și că pot 
să administreze corect comunitățile locale, să le modernizeze cu bani europeni și să-i facă pe cetățeni să aibă încredere în 
România. PNL a fost și va fi cheia modernizării României.  

Vă mulţumesc,           Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
 

PNL atrage din nou atenția:  
Guvernul Dăncilă trebuie să-și asume responsabilitatea politicilor sale dezastruoase! 

 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Întârzierea voită de către Guvernul Dăncilă a publicării datelor oficiale cu privire la execuția bugetară pentru primele luni 

ale anului 2019, arată în mod limpede faptul că acest Guvern nu se mai poate, în niciun caz, lăuda cu poveștile fantastice 
despre politicile sale economice miraculoase!  

Susțin acest lucru, deoarece execuția bugetară pe primele 4 luni ne arată cum stau lucrurile în realitate cu economia 
României și unde ne-au împins populismele total nesustenabile ale Coaliției aflate la guvernare! Astfel,  deficitul bugetar 
aproape s-a dublat față de nivelul aferent perioadei similare din 2018, de la 6 miliarde lei la circa 11,4 miliarde lei, în timp ce 
investițiile publice sunt în regres față de anul trecut. 

Mai mult decât atât, evoluția execuției bugetare la sfârșitul lunii aprilie a acestui an este, de asemenea, îngrijorătoare, 
având în vedere că veniturile bugetare au rămas cu destul de mult în urma țintei de creștere a colectării programată pentru 
2019. Se știa de către toți factorii de conducere din instituțiile publice faptul că Guvernul Dăncilă a venit cu un buget fals, 
cosmetizat, pentru anul 2019, deci total nesustenabil, în condițiile în care cele mai multe dintre aceste instituții nu aveau 
oricum bugetate cheltuielile integral, până la sfârșitul acestui an.  

O altă problemă evidentă cu privire la consecințele politicilor economice și fiscale hazardate pe care le-a luat guvernarea 
PSD-ALDE o constituie deficitul de cont curent și cel comercial. România este singura țară din Europa Centrală și de Est care 
se confruntă cu aceste deficite deși a avut creștere economică. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Chiar FMI a tras un serios semnal de alarmă în privința deficitelor României, semnalând că estimează pentru România un 

deficit de 3,8% în 2019 și de 4,1% în 2020! Consecința îngrijorării exprimate de către FMI în această privință, o constituie 
însăși vizita pe care reprezentanții Fondului o fac în România în aceste zile. Guvernul Dăncilă trebuie să-și asume 
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responsabilitatea crizei bugetare în care a aruncat România! Rectificarea bugetară și reflectarea în mod transparent a 
indicatorilor macroeconomici reali este prioritară! În caz contrar, în ultimul trimestru al acestui an românii vor deconta din plin 
ultimii doi ani de guvernare dezastruoasă. 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Bogdan Huțucă 

*** 
Inițiativa legislativă pentru votul electronic, depusă încă de anul trecut în Parlament 

de către PNL, zace ignorată de majoritatea parlamentară PSD-ALDE! 
 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
Cu toții am asistat la bătaia de joc incredibilă la care au fost supuși, din nou, românii din Diaspora în ziua de 26 mai a.c. 

Am văzut cum sute de mii de români care s-au mobilizat pentru a-și exercita un drept constituțional, și anume dreptul la vot, 
au fost în mod intenționat împiedicați de Guvernul Dăncilă să o facă! Acești români, cu adevărat patrioți, au stat o zi întreagă 
la niște cozi interminabile, în cele mai multe orașe din Europa, majoritatea neputând să voteze, fiindcă centrele de vot pentru 
alegerile europarlamentare din data de 26 mai a.c. au fost organizate extrem de defectuos de către Ministerul de Externe! 

Iar aceste defecțiuni flagrante se repetă după cinci ani de la alegerile prezidențiale, deși în anul 2015 PNL a promovat în 
Parlament o lege a votului prin corespondență, care a fost agreată atunci și de actuala Putere PSD-ALDE, dar care nu este încă 
pusă în aplicare de către autoritățile competente din România conduse tot de ei! 

Mai mult decât atât, PNL a depus în Parlament pentru dezbatere și adoptare, încă de anul trecut, un proiect deosebit de 
important, prin care să se poată extinde votul prin corespondență la toate tipurile de scrutin pentru Diaspora și prin care să se 
implementeze și votul electronic.  

Cu toate acestea, majoritatea PSD-ALDE a tratat această propunere legislativă tot în bataie de joc, respingând-o în Senat 
și ținând-o apoi blocată, de luni bune, în Camera Deputaților! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Propunerea noastră legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.288/2015, în scopul 

introducerii sistemului de vot electronic pentru alegerile prezidenţiale, europarlamentare şi parlamentare. De asemenea, prin 
aceasta se preconizează introducerea exercitării votului prin corespondenţă şi la alegerile prezidenţiale şi europarlamentare. 

În concluzie, dacă exista voință din partea majorității parlamentare PSD-ALDE, care guvernează țara de câțiva ani buni, 
am fi avut până în prezent reglementări legislative adecvate, astfel încât asemenea încălcări grosolane ale drepturilor 
cetățenilor din Diaspora în privința votului să nu se mai repete niciodată! 

Dar când ai avut chiar pusă în dezbatere, de luni bune, în Parlament, o propunere legislativă care ar fi putut îmbunătăți în 
mod substanțial lucrurile, evitându-se astfel toată această degringoladă, și nu s-a făcut absolut nimic în timp util, este limpede 
ca bună ziua, că NU SE VREA! Este limpede ca bună ziua că actuala putere PSD-ALDE nu are niciun interes ca românii din 
Diaspora să poată vota fără probleme! Pentru că, de fapt, le este prea frică de votul lor! 

Vă mulțumesc!           Deputat  
Robert Boroianu 

*** 
PNL: Un procent important din redevențele miniere trebuie să rămână la comunitățile locale! 

  
Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Am inițiat și depus în Parlament, încă din primele mele zile ca parlamentar, o propunere legislativă prin care un procent 

semnificativ din fiecare redevenţă minieră cuvenită bugetului de stat să fie transferat către autorităţile locale pe al cărui 
teritoriu administrativ se desfăşoară exploatarea pentru care s-a încasat redevenţa. 

După cum bine știm cu toții, efectele negative, de multe ori chiar nocive, ale activităților de exploatare sunt suportate 
direct de către comunitățile locale unde au loc aceste tipuri de exploatări. Cu toate acestea, comunitățile respective nu sunt și 
beneficiare ale redevențelor percepute în acest sens, deoarece ele nu primesc direct și o parte consistentă din redevența încasată 
de statul român.  

Iar acest lucru se întâmplă în condițiile în care acelor comunități  le sunt de foarte multe ori grav afectate drumurile locale 
și județene, terenurile agricole, pânza freatică și, bineînțeles, mediul și sănătatea, deci, putem spune că,  ansamblu, este afectată 
calitatea vieții locuitorilor din zonele respective. 
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Mai mult decât atât, costurile ulterioare acestor probleme mai sus semnalate sunt suportate tot de către comunitățile locale 
respective, adică, mai bine zis, tot din buzunarul celor păgubiți și de multe ori îmbolnăviți! 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Consider acest tip de politici unul absolut incorect și, de aceea, am militat, încă din primele zile ca ales al cetățenilor din 

județul Alba în Parlamentul României, ca o parte importantă a banilor încasați de Guvern, adică atât din taxele și impozitele 
percepute, cât și din redevențe, să se întoarcă în comunitățile locale, către primării și consilii județene, pentru ca acestea să le 
poată investi în proiecte pentru dezvoltare, în consecință pentru binele cetățenilor din unitățile administrativ teritoriale 
respective. 

Având în vedere faptul că redevența rămânea până acum într-un procent de 100% la bugetul de stat, consider că acest 
lucru nu mai poate continua în acest mod. Este important ca un procent substanțial din redevențele miniere să ajungă cu 
adevărat la comunitățile locale! 

 Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin Roman 

*** 
Declarație politică 

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Recent, am sărbătorit cu toții Ziua Internațională a Familiei și Ziua Copilului, două zile deosebite și prilejuri extraordinare 

pentru a ne arăta aprecierea față de oamenii frumoși din viețile noastre.  
În același timp, este important să folosim astfel de momente pentru a atrage din nou atenția asupra problemelor cu care se 

confruntă familiile, mai ales din cauza prejudecăților, a stereotipurilor și a discriminării. Familia reprezintă fundamentul 
oricărei societăți, un factor extrem de important din toate punctele de vedere. Cu toate acestea, din păcate, întâlnim deseori 
percepții eronate, gândiri discriminatorii care plasează, de exemplu, familia monoparentală în afara ariei care cuprinde această 
noțiune.  

În România, astfel de discuții au acaparat interesul public îndeosebi în anul 2018, în contextul Referendumului pentru 
Familie. Ba chiar am fost martorii unor exemple de discriminare concrete – cazul cinematografului care a refuzat să îi vândă 
unei mame singure cu doi copii pachetul „Family”– și ai unor declarații ireale din partea unor politicieni. Să nu uităm de 
senatorul PSD Daniel Breaz, actualul ministru al Culturii, care a susținut fără nicio reținere că o familie monoparentală nu 
înseamnă familie!  

Ne lovim de astfel de gândiri primitive în fiecare zi și, tocmai de aceea, este de datoria noastră, a fiecăruia dintre noi, să 
oprim aceste inepții, să le sancționăm public de fiecare dată, să apărăm familiile formate din mame și tați singuri.  

O familie nu poate fi definită în funcție de numărul de părinți, pentru că înseamnă mult mai mult de atât! Din punct de 
vedere juridic, Codul Civil arată că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. Nu există, însă, vreun articol 
în Codul Civil care să ne spună că o familie formată dintr-un singur părinte nu poate fi definită drept familie! Iar “ubi lex non 
distinguit, nec nos distinguere debemus”. Adică unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă!  

Mai mult, din punct de vedere sociologic, citând din Dreptul Familiei, "familia, ca formă specifică de comunitate umană, 
desemnează grupul de persoane unite prin CĂSĂTORIE, FILIAȚIE sau RUDENIE, care se caracterizează prin comunitate de 
viață, interese și întrajutorare". 

Prin urmare, familia se întemeiază, în primul rând, pe dragoste și pe credință. Putem să spunem că “familie” și “acasă” 
sunt sinome, pentru că ne simțim acasă nu într-un anume loc, ci lângă cei dragi, lângă părinți și copii, lângă frați și surori, 
lângă bunici, mătuși și unchi, lângă veri și lângă prieteni. Ne simțim acasă lângă cei pe care îi iubim.  

Mulțumesc!         
Deputat 

Cristina Trăilă 
*** 

Votul din 26 mai 2019 nu poate fi ignorat de niciun politician! 
 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Votul istoric din data de 26 mai 2019 va rămâne în istoria democraţiei noastre post-decembriste drept ziua în care românii 

au decis calea de urmat pentru ţara lor! O ţară ca afară strigă populaţia de ani de zile, spunând astfel că vor o ţară în care cei 
care au greşit să plătească, cei incompetenţi să nu ajungă în funcţii înalte, iar cei bine pregătiţi să fie păstraţi în ţară şi 
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promovaţi. Peste 9 milioane de români au spus prin vot că vor o ţară normală, în care oamenii cinstiţi să facă legi, nu corupţii, 
în care banii publici să se întoarcă la populaţie prin investiţii şi servicii sociale de calitate, în care tinerii să-şi dorească să 
trăiască! 

Oricare politician care nu ar ţine cont de voinţa cetăţenilor români, exprimată într-un mod covârşitor atât la alegerile 
pentru Parlamentul European, cât şi la Referendumul organizat de Preşedintele României, nu numai că ar încălca prevederile 
Constituţiei ţării, dar va fi cu siguranţă aruncat în pagina neagră a istoriei noastre! Oricare politician care va zădărnicii punerea 
în aplicare, imediată, a rezultatului votului de la Referendum, nu va face decât să dea o mână de ajutor celor certaţi cu legea, 
care au jefuit banii publici, iar acum vor să scape basma curată şi să rămână şi cu banii în buzunar! 

Stimaţi colegi, 
România a căzut în capcana PSD şi de mai bine de doi ani şi jumătate acest partid toxic pentru noi toţi a vrut să acrediteze 

ideea că singura problemă a ţării este justiţia. Da, pentru ei, pentru cei din PSD, justiţia chiar este o problemă, pentru că le cere 
socoteală pentru faptele lor! 

Pentru români, însă, altele sunt priorităţile!  În anul 2019, nu ar trebui nici să mai auzim că peste 2.400 de şcoli 
funcţionează cu toalete insalubre, că Moldova nu-i legată nici astăzi de Transilvania, Muntenia sau Dobrogea printr-o 
autostradă sau drum rapid, că în nicio regiune de dezvoltare nu s-a turnat nici măcar temelia unui spital regional de urgenţă şi 
că zeci de miliarde de euro stau în continuare neutilizate la Uniunea Europeană, deşi sunt bani gratuiţi destinaţi exclusiv 
investiţiilor care s-a putea face în România. 

Stimaţi colegi, 
Ajunge! Epoca PSD trebuie să intre definitiv în istorie. Nu au fost în stare să guverneze în beneficiul oamenilor, deși au 

avut suficient timp în cei 22 de ani în care au condus România după Revoluţie! Niciun guvern al opoziţiei nu a avut şansa să 
guverneze în perioade de creştere economică, aşa cum a avut PSD! Cu toate acestea, PSD nu a reuşit să profite de perioadele 
de bunăstare ca să scoată sărăcia din ţară, ca să construiască şi să modernizeze viaţa românilor. După fiecare guvern PSD am 
numărat numai nefăcute, datorii mai mari şi o populaţie însărăcită tot mai numeroasă! 

Este nevoie cât mai rapid pentru România de o guvernare modernă, profesionistă şi cu viziune liberală. România are 
nevoie ca de oxigen de o guvernare PNL care să încurajeze munca, care să sprijine iniţiativa privată, care să aibă grijă de cei 
care nu mai pot munci şi care să ţintească sprijinul social către cei care au cu adevărat nevoie de solidaritatea noastră! PNL a 
demonstrat la Suceava, Cluj, Alba, Arad sau Oradea că acolo unde se aplică viziunea noastră, a liberalilor, fondurile europene 
vin imediat, modernizarea se porneşte şi ea, iar sărăcia dispare pentru că apar locuri de muncă foarte bine plătite şi oportunităţi 
pentru toţi. Avem mult de muncă pentru ţara noastră şi trebuie să ne apucăm cât mai curând de treabă. Faptele trebuie să 
vorbească prin noi! 

Vă mulţumesc,            Deputat 
Dumitru Mihalescul 

*** 
Drama poliţistului din Timiş relevă sincope la nivelul managementului Ministerului Afacerilor Interne 

 

Dragi colegi,  
Încep prin a-mi exprima regretul profund pentru tragicul incident petrecut duminică, 2 iunie a.c., pe raza judeţului Timiş, 

unde un poliţist român, aflat în misiune, şi-a pierdut viaţa din cauza unor răni survenite prin împuşcare. Din păcate personalul 
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională îşi pune viaţa în pericol de fiecare dată când se află la datorie 
pentru a fi în slujba cetăţenilor. 

Situaţia evidenţiază, printre altele, sincope la nivelul managementului Ministerului Afacerilor Interne. Pentru o ţară 
membră a NATO şi UE, unde Ministerul Afacerilor Interne, prin instituţiile subordonate, şi-a adus aportul şi a îndeplinit cu 
succes misiunile care i-au revenit, cred că a discuta despre performanţa personalului angajat este de prisos, în sensul că acesta 
şi-a îndeplinit cu succes obligaţiile.  

Problema care se pune se referă la fondurile alocate şi promisiunile făcute de-a lungul timpului pentru a oferi oamenilor 
care îşi riscă viaţa zi de zi pentru a fi în slujba noastră, condiţiile optime astfel încât aceştia să îşi poată desfăşura activitatea la 
cele mai înalte standarde. Faptul că în secolul XXI, personalul care deserveşte Poliţia Română foloseşte în executarea 
misiunilor sale armament de secol XX în timp ce persoanele care săvârşesc infracţiuni folosesc arme mult mai performante 
este o problemă care trebuie rezolvată urgent la nivelul de conducere centrală a Ministerului Afacerilor Interne. 
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Nu cred că viaţa unui poliţist valorează mai puţin decât un armament performant sau o vestă antiglonţ şi poate ar trebui ca 
persoanele responsabile să se aplece mai mult la astfel de probleme decât să se lamenteze în comunicate de presă, unde se 
repetă aceleaşi lucruri ad nauseam. 

În final doresc să transmit condolenaţe familiei şi să îmi exprim, încă o dată, regretul profund pentru cele întâmplate. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Mugur Cozmanciuc 
*** 

 

Declaraţie politică 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Declaraţia mea politică de astăzi se referă la alegerile  pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 

26 mai 2019. Ȋn urma acestor alegeri Partidul Național Liberal a caștigat cu 27 % din opțiunile alegătorilor la nivel național, iar 
ȋn Prahova cu un procent de 27,831. 

De menționat este și prezența record la urne ȋn procent de 49,02%  adică nu mai puțin de 8.954.959 din cei 18.267.732 de 
cetățeni români înscriși pe listele permanente și speciale.  

Alegerile din acest an nu au fost lipsite totuși de probleme, românii stând ore întregi la cozi în orașele din Europa și asta 
pentru că lucrătorii statului au ȋntâmpinat probleme cu organizarea, mulți dintre cetățenii români neputând vota. Pe viitor 
dorim să existe o mai bună organizare astfel ȋncât toții românii să ȋși poată exercita dreptul de vot. 

Pe această cale țin să mulțumesc tuturor cetațenilor  care s-au prezentat la vot și au acordat votul de ȋncredere atat pentru 
reprezentanții Partidului Național Liberal in Parlamentul European cât și pentru prezența ȋntr-un număr atât de mare la 
referendumul pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis. 

 

Deputat 
George Ionescu 

*** 
 

PNL va pune imediat în aplicare rezultatele Referendumului pentru justiţie şi solicită în mod imperativ 
adoptarea legii propuse de PNL privind votul electronic! 

 

Votul din 26 mai a arătat voinţa zdrobitoare a românilor de a pune capăt domniei corupţiei şi minciunii!  
6 milioane de români au venit la vot şi au spus DA la referendum. Partidului Național Liberal a câştigat alegerile 

europarlamentare şi a salvat calea europeană a României. 
Este un vot care ne onorează şi care ne obligă enorm. Acesta este motivul pentru care de astăzi vom începe să transpunem 

rezultatul de ieri în LEGE, în procedură de urgenţă, prin următoarele proiecte: 
1. Revizuirea Constituţiei în sensul interzicerii aministiei şi graţierii pentru faptele de corupţie. În acest sens, va fi 

completat art.73 din Legea fundamentală.  
2. Revizuirea Constituţiei pentru interzicerea ordonanţelor de urgenţă în domeniul justiţiei, prin completarea art. 115 din 

Legea fundamentală.  
3. Extinderea controlului constituțional asupra ordonanțelor de urgență, prin modificarea și completarea Legii 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară, permițând ICCJ să se adreseze CCR în acest domeniu.  
4. Adoptarea, în procedură de urgenţă, a legii votului electronic pentru românii din diaspora. Legea a fost iniţiată de mult 

timp de PNL, însă proiectul s-a lovit de piedicile puse de PSD şi ALDE la Senat. Proiectul nostru poate fi adoptat imediat la 
Camera Deputaţilor. 

Pentru adoptarea imediată a acestor proiecte legislative avem susținerea românilor, care au stat la Kilometri de cozi, la 
secţiile de votare, în cea mai frumoasă zi pentru democraţia românească. 

Facem apel la toate partidele de opoziţie să ni se alăture în acest demers! 
 

Deputat 
Raluca Turcan 

*** 
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Ministrul Educației trebuie să explice de ce România a ratat toate țintele din Strategia 2020 pe Educație 
  
În timp ce PSD nu mai prididește să facă promisiuni electorale care mai de care mai ambițioase, în practică lucrurile stau 

foarte grav dacă ne uităm la realizările din acest mandat. Și este de ajuns să punem lupa pe domeniul Educației ca să vedem 
dezastrul din spatele guvernării PSD. 

De ce spun asta? Ei bine, la începutul acestei luni au venit datele de la Uniunea Europeană potrivit cărora România a ratat 
toate țintele asumate în Strategia Europa 2020 la capitolul Educație. Vorbim de trei măsuri obligatorii cu o serie de prevederi 
de bun simț pentru un stat european: reducerea ratei abandonului școlar la 11,3%, creșterea procentului persoanelor cu studii 
superioare pentru categoria de vârstă 30-34 de ani și creșterea procentului din PIB alocat cercetării la 2%. Nu doar că nu am 
reușit să atingem aceste ținte, ci chiar am stagnat sau regresat. 

Cum arată Educația din România, pe cifre? Suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană în ceea ce privește abandonul școlar, 
rata fiind de 18%. Suntem pe ultimul loc în UE la numărul de persoane cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii 
superioare, cu un procent de 27% față de media europeană de 40%. Iar dacă ne referim la cea de-a treia dintre măsurile 
asumate de România, și anume procentul din PIB alocat cercetării…surpriza! Am căzut o poziție și anul acesta am revenit pe 
ultimul loc în UE, cu doar 0,5% din PIB alocat acestui sector. Deja nu mai este rușinos, este revoltător! Cum credeți că explică 
doamna Ecaterina Andronescu aceste cifre? Prin declarații aiuritoare, cum sunt cele prin care neagă abandonul școlar și spune 
că cifrele sunt așa de mari pentru că nu sunt numărați cei plecați în străinătate. 

Ministrul Educației trebuie să explice public acest eșec! Doamna Ecaterina Andronescu nu are nicio scuză pentru că se 
află la al patrulea mandat în acest minister. Știm că e ocupată să implementeze pe repede înainte așa- zise reforme peste 
reforme pentru că se apropie sfârșitul de mandat și nu a făcut nimic pentru Educație, dar o rugăm să coboare puțin din turnul 
de fildeș și să ne explice situația! Măcar atât merită elevii, dascălii și părinții din România. 

Deputat 
Laurențiu Dan Leoreanu 

*** 
Încotro o iau absolvenții clasei a opta, doamna ministru? 

Stimaţi colegi, 
Doamna ministru Ecaterina Andronescu loveşte din nou, cu aceeași incoerenţă și incapacitate de a lua decizii care să 

asigure stabilitate sistemului, cu punerea intereselor de partid mai presus de interesul de ţară în ceea ce priveşte educaţia. Deși 
și-a obligat în ultimele săptămâni subordonații din inspectoratele școlare județene să disemineze în fiecare școală documentul 
de viziune „Educația ne unește”, prin tot ceea ce face și spune, doamna Andronescu ne demostrează că  habar nu are încotro să 
conducă destinele învățământului, periclitând viitorul a zeci de mii de elevi. Doamna ministru își permite să taie din pix clase 
de la liceu pe care să le transfere la profesională, fără studii de impact, fără a exista baza materială necesară, fără a avea 
profesori și maiștri pregătiți, fără discuții cu agenții economici în vederea încheierii de parteneriate. Și nici măcar promovare 
nu face, astfel încât familiile să poată lua în considerare această ofertă.În acest timp, România străbate cea mai adâncă criză a 
forței de muncă iar oferta educațională nu este conectată cu cererea de pe piața muncii. Asta înseamnă lipsă de responsabilitate 
și rea voință! 

Cu o săptămână înainte de sfârșitul anului școlar pentru elevii din clasa a opta, aceștia, împreună cu părinții lor, nu știu 
care este oferta școlară în ceea ce-i privește. Ocupată cu campania, doamna ministru a ignorat și a desconsiderat interesele 
elevilor, sfidând calendarul admiterii, pe care-l încalcă în mod grosolan. Nu s-a respectat nici termenul de publicare a cifrelor 
de școlarizare pe fiecare județ în parte, și nici cel de publicare a ghidului de admitere la liceu.  Este revoltător că astăzi, cu o 
săptămână înainte de finalul anului, elevii nu știu care le sunt opțiunile pentru liceu sau învățământ profesional. 

În urmă cu aproximativ o săptămână, era transmis spre publicare în Monitorul Oficial un ordin de ministru care schimba 
calendarul admiterii în liceu, decalându-l. După nici 24 de ore era retras de la publicare, motivul neinvocat de altfel, fiind 
simplu de dedus: nu existau aprobate, la nivel de minister, planurile de şcolarizare. Cu alte cuvinte, şcolile nu ştiu nici azi ce 
clase li se vor accepta pentru anul următor şcolar. Este normal să decalezi calendarul dacă nu sunt aprobate clasele, dar e 
complet deplasat ca la sfârşitul lunii mai să nu fie aprobate clasele, când ele ar fi trebuit decise prin ianuarie-februarie. 
Directorii liceelor sunt în imposibilitatea de a-şi  promova ofertele educaţionale în rândul absolvenţilor de gimnaziu. Astăzi, 
directorii şi profesorii nu ştiu ce clase vor avea iar părinţii sunt debusolaţi pentru că nimeni nu le poate explica ce se întâmplă 
şi nici nu ştiu între ce clase pot alege pentru copii lor. Deci iată cum, doamna ministru reuşeşte să menţină şi pe această latură, 
degringolada. 
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 Dacă tot e sezonul remanierilor în PSD, pentru bătaia de joc la care sunt supuși din nou elevii și părinții, precum şi 
pentru modul în care conduce învăţământul românesc, îi cer doamnei ministru Ecaterina Andronescu, să renunţe la portofoliul 
educaţiei, să lase pe altcineva care înțelege nevoile actuale și are tăria de a reforma învățământul.   

 

Deputat 
Florica Cherecheş 

*** 
Bugetul UE, acum îl vezi şi... nu e! 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
Curtea Europeană de Conturi a dat recent publicităţii un raport care a relevat faptul că mai mult de 1% din totalul 

fondurilor europene încasate de România au fost fraudate, iar acest procent, care reprezintă mai mult decât dublul mediei 
europene, situează ţara noastră pe unul din primele locuri între statele membre UE la acest capitol. 

În condiţiile în care documentul citat menţionează state ca Luxemburg, Finlanda, Irlanda şi Suedia în care nivelul de 
fraudă, practic, nu există, fiind egal cu zero, au fost evidenţiate şi ţări vecine României, ca Bulgaria şi Ungaria, în care 
procentele de fraudare se situează între 0,12 şi 0,04% din valoarea programelor de finanţare accesate, cu mult sub cele ale ţării 
noastre. 

După auditarea unui eşantion de programe operaţionale accesate de ţările membre inspectorii europeni de conturi au 
cuantificat o medie de fraudare a bugetului UE de 0,44 la sută, care este depăşită de numai şapte state.  

Conform raportului, Curtea a ţinut seama de ratele de detectare a prejudiciilor şi de numărul de cazuri specifice prezentate 
în 2016, precum şi de corelarea acestora cu alţi indicatori ai riscului de fraudă disponibili, inspectorii europeni criticând şi 
noncombatul autorităţilor din România pentru descurajarea acestui fenomen. 

Pe de altă parte, în ultimul raport dat publicităţii de Oficiul European Anti-Fraudă se menţioneză că, la nivelul întregii 
Uniuni, fonduri europene care depăşesc 3 miliarde de euro au fost fraudate şi trebuie recuperate, România dominând 
clasamentul atât din punctul de vedere al numărului investigaţiilor finalizate cât şi din cel al recomandărilor de recuperare, 
printre companiile vizate numărându-se şi celebra Tel Drum, obligată să restituie finanţări de nu mai puţin de 21 milioane euro 
provenite din bugetul comunitar. 

În aceste circumstanţe, este îmbucurător că executivul european a declarat toleranţă zero faţă de fraudarea fondurilor 
europene, aşteptând acelaşi nivel de angajament şi din partea statelor membre, iar operaţionalizarea începând cu anul viitor a 
Parchetului European va facilita cercetarea, instrumentarea şi trimiterea în judecată a cazurilor de infracţiuni care aduc 
prejudicii bugetului UE. 

Până atunci, însă, România trebuie să adopte un calendar ferm de implementare în legislaţia naţională a Strategiei 
antifraudă a Comisiei Europene, adoptată în data de 29 aprilie 2019, care prevede acțiuni intensificate pentru protecția 
bugetului comunitar şi diversifică modalitățile de detectare, sancționare și prevenire a acestor fapte.  

Vă mulţumesc!           Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
România europeană și liberală a învins! 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Înainte de toate, vă rog să-mi permiteți să adresez mulțumiri sincere către cei peste 9 milioane de români care s-au 

prezentat la urne duminică, 26 mai 2019, și au decis definitiv calea pro-europeană a României. Vreau să mulțumesc tuturor 
cetățenilor români, din țară și din străinătate, care nu au cedat presiunilor și amenințărilor PSD și ALDE și s-au încăpățânat să-
și apere țara cu toată forța. Duminică va rămâne în istoria noastră ca una dintre cele mai frumoase și importante zile ale 
democrației românești post-decembriste, în care milioane de cetățeni au decis că o țară modernă trebuie să aibă o justiție 
independentă și că partidul care le reprezintă cel mai bine interesele în Europa este Partidul Național Liberal. Duminică, 26 
mai 2019, va reprezenta o pagină importantă în istoria liberalismului românesc! Ori de câte ori liberalismul a învins în 
România, țara noastră a înregistrat modernizare, prosperitate și unitate. Așadar, duminică, speranța a renăscut pentru țara 
noastră! 

Stimați colegi. Partidul Național Liberal va trimite în Parlamentul European cea mai competentă echipă de reprezentanți, 
care au demonstrat prin fapte că lucrează în interesul țării noastre. Expertiza reprezentaților PNL în Parlamentul European se 
va traduce, cu siguranță, în beneficii directe pentru țara noastră. Parlamentarii noștri știu de pe acum ce vor face pentru români. 
Subvenții mai mari pentru fermierii români reprezintă prima prioritate a parlamentarilor PNL. Bursele mai multe și mai 
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consistente pentru studenții din toată Europa reprezintă un alt obiectiv imediat. Apoi, creșterea resurselor financiare pentru 
investiții publice în România, în obiective precum autostrăzile, căile ferate, spitale, școli și universități va fi un alt țel pentru 
care se vor lupta parlamentarii liberali! Așadar, la nivelul Parlamentului European, interesele României vor fi reprezentate în 
cel mai bun mod și acest lucru se datorează opțiunilor românilor, care au făcut din Partidul Național Liberal câștigătorul 
alegerilor europarlamentare! 

Stimați colegi. Pentru o Românie modernă, prosperă și europeană Partidul Național Liberal a câștigat o bătălie 
importantă, însă mai are de câștigat și în plan intern. În primul rând, la sfârșitul acestui an, România întreagă trebuie să susțină, 
așa cum a făcut și va face și PNL, cel mai pro-european președinte din UE, și anume pe domnul Klaus Iohannis. Este primul 
președinte al României care a reușit să aducă Europa în România și a reprezentat în ultimii ani factorul de stabilitate și 
apărătorul instituțiilor statului român. 

Apoi, anul viitor va trebui să ducem modelul de succes din administrația publică liberală, care a făcut minuni la Suceava, 
Cluj, Alba, Arad, Oradea și la nivelul celorlalte primării și consilii județene. Primarii și consilierii județeni PNL au demonstrat 
că România se poate dezvolta puternic dacă oamenii muncesc pentru comunitate și dacă aduc în țară, în interesul cetățenilor, 
fondurile europene gratuite. 

Nu în cele din urmă, după votul covârșitor de duminică pentru forțele democratice, avem datoria să dăm țării un guvern 
liberal, democratic și eficient. Să nu uităm niciun moment faptul că România este în topul sărăciei și subdezvoltării europene 
pentru că țara a fost condusă mai bine de 22 de ani de PSD! Partidul Național Liberal trebuie să răspundă așteptărilor 
populației și să dea țării o guvernare care să aducă prosperitate reală pentru toți cetățenii, modernizare prin investiții și să 
readucă încrederea în instituțiile statului român. Atâta vreme cât Partidul Național Liberal are cetățenii de partea lui, toate 
aceste obiective vor deveni realitate! 

Vă mulţumesc,           Deputat 
Ioan Balan 

*** 
Adevărata faţă a PSD o găsiţi în Oltenia! 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Înainte de toate, vreau să acuz în mod public ticăloşia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Viorel Meleşcanu,  care 

pentru a doua oară în mai puţin de 5 ani şi-a bătut joc în cel mai odios de milioanele de români care nu au putut să-şi exercite 
dreptul constituţional de a vota în străinătate. Vreau să cred că în România există instituţii care ar trebui să citească aşa cum se 
cuvine Codul penal şi să constate că Meleşcanu, Dăncilă şi gaşca PSD-istă din Guvern trebuie să răspundă penal pentru faptele 
lor. În anul 2019, zeci de mii de români au fost umiliţi de o gaşcă de inşi care cred că au pus mâna pe ţară şi nu vor răspunde 
niciodată pentru faptele lor. 

În altă ordine de idei, vreau să le mulţumesc românilor din străinătate, despre care ştim cu toţii că au fost goniţi să plece 
din ţara lor, că nu au cedat şi au stat până la miezul nopţii în faţa secţiilor de votare. Fraţii noştri români trebuie să ştie că la fel 
s-au zbătut şi cei rămaşi acasă, care nu au avut deloc o soartă mai bună! Ameninţaţi, şantajaţi, umiliţi, forţaţi şi duşi cu forţa în 
cabina de vot ca să ştampileze PSD, românii au demonstrat că nu se lasă intimidaţi şi au dat o lecţie istorică urmaşilor 
partidului comunist. 

Stimaţi colegi. Chiar dacă ne află sub emoţia rezultatelor istorice pentru forţele democratice din România, nu vreau să 
trecem cu vederea ceea ce s-a întâmplat înainte şi în timpul alegerilor, adică să dăm uitării mizeriile la care a recurs PSD ca să 
împiedice oamenii să voteze la referendum şi să-i forţeze să pună ştampila pe cel mai toxic partid din ultimii 30 de ani. Nu pot 
să vă spun ceea ce a fost în Moldova sau în Transilvania, însă pot să vă relatez numai câteva dintre tertipurile mizerabile la 
care a recurs Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda pentru a deturna voinţa alegătorilor din Oltenia.  

Stimaţi colegi. Nu am crezut că oameni care au trăit mai mult în democraţie decât în comunism sunt în stare să recurgă la 
fapte la care nici regimul de tristă amintire nu a recurs. Oameni simpli, angajaţi în companii publice şi private, au fost 
ameninţaţi, şantajaţi şi instruiţi cum să nu îndrăznească să voteze pentru o justiţie liberă şi cum să voteze cu PSD şi să aducă 
dovada luni, la locul de muncă, ca să nu rămână şomeri. Instituţii publice, primării, prefecturi, personal administrativ, 
autoturisme, benzină şi logistică plătită din banii noştri, ai tuturor, au fost folosite discreţionar în campania electorală. 
Angajaţii nu au fost singurii supuşi terorii PSD în Oltenia! Fermierii au fost ameninţaţi că rămân fără subvenţie, pensionarilor 
li s-a spus că dacă nu votează PSD, Guvern nu le mai majorează pensia de la toamnă, iar persoanele nevoiaşe au fost şantajate 
cu sistarea plăţii unor prestaţii sociale. În ziua de duminică, ziua votului, cele mai multe nereguli, cele mai multe tentative de 
viciere a votului au fost tot în Oltenia. Aproape toate faptele interzise de legea electorală au fost săvârşite de slugile Olguţei şi 
ale lui Manda, aceşti doi falşi socialişti, cărora li se vede caviarul printre dinţi, atunci când vorbesc despre soarta ţării. 
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Stimaţi colegi. Poporul român este îngăduitor, dar atunci când se umple paharul, orice politician trebuie să se teamă. Ieri a 
fost dată o palmă dură PSD-ului şi un vot masiv de încredere pentru PNL. Acest lucru ne obligă, pe noi, pe liberali, să nu 
uităm niciodată care sunt priorităţile ţării noastre şi să ducem România acolo unde le-am promis oamenilor: către Europa cu 
toată viteza, către prosperitate prin salarii reale mai mari şi prin pensii mai juste şi mai consistente, către dezvotare pe banii 
gratuiţi de la Uniunea Europeană.   

Vă mulţumesc,           Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Un vot istoric pentru un partid istoric-PNL ! 

Stimați colegi, 
Votul din 26 mai 2019 a reprezentat, din partea membrilor, simpatizanților sau votanților Partidului Național Liberal, un 

semn de recunoștință față de împlinirea a 144 de ani de la înființarea acestei formațiuni politice istorice naționale românești.  
Moștenitorul unei istorii pline de evenimente cruciale pentru statul român, cu victorii și succese răsunătoare pe plan 

economic, social, politic sau diplomatic, dar și cu înfrângeri, Partidul Național Liberal a reprezentat unul dintre principalii 
luptători pentru independența românilor, iar prin reprezentanții săi de seamă, s-a remarcat ca fiind unul dintre făuritorii 
României Mari, la 1 Decembrie 1918. 

Membrii familiei Brătianu - familie care se confundă cu destinul și istoria PNL - începând cu Ion C. Brătianu, continuând 
cu Ion I.C. Brătianu, Dinu Brătianu, Vintilă Brătianu sau cu Gheorghe I. Brătianu (care a pierit în închisoarea comunistă de la 
Sighet) s-au identificat și au luptat pentru țelurile de veacuri ale românilor: independență, unitate, suveranitate, credință în 
Dumnezeu și neam. Alături de ei au fost mulți alți lideri români cu puternice crezuri liberale, care au luptat pentru aceleași 
idealuri, precum și cei care au luptat împotriva regimului comunist, unii dintre ei reușind, mai târziu, să reaprindă flacăra 
liberalismului românesc postdecembrist. 

Noi, umilii urmași ai acestor bravi români liberali, suntem datori să le aducem un pios omagiu, dar și să ne obligăm că le 
vom duce mai departe moștenirea lăsată nouă. Cele 27 de procente obținute de PNL la scrutinul din 26 mai 2019 pentru 
alegerea membrilor din România în Parlamentul European, la doar două zile după aniversarea a 144 de ani de la înființarea 
partidului, a reprezentat un vot istoric care nu s-a mai repetat în cei 30 de ani de democrație, ci doar aproape de sfârșitul 
perioadei interbelice, și la un scor mai mare, de aproximativ 36 %. 

Stimați colegi, 
Este momentul să mulțumesc brăilenilor și celor aproape două milioane și jumătate de români - atât din țară, cât și din 

străinătate - care, chiar dacă au fost împiedicați de tertipurile birocratice, au dorit, prin votul dat, să își exprime sprijinul pentru 
valorile liberale și pentru viziunea PNL față de rolul și locul României în Uniunea Europeană! 

A fost, așadar, un vot istoric pentru PNL, un partid istoric aflat mereu în primul rând al scenei politice românești ! 
Vă mulțumesc pentru atenție! 

Deputat 
Vasile Varga 

*** 
Românii din Diaspora au fost din nou umiliți! Guvernul PSD-ALDE trebuie să plece! 

  
Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
După umilința la care au fost supuși românii din Diaspora în 2014, am sperat că un astfel de episod nu se va mai repeta 

niciodată. Din păcate, însă, incompetența și reaua-voință de care dă dovadă Guvernul PSDragnea au reeditat acel episod 
rușinos pentru istoria democrației românești. 

 Chiar dacă, până la urmă, PSD și ALDE au plătit cu vârf și îndesat pentru aroganța lor, votul românilor sancționând 
drastic acest abuz al Guvernului, consider că trebuie luate măsuri de urgență pentru ca pe viitor românii din Diaspora să poată 
să își facă auzită vocea nestingheriți și să își poată exercita acest drept constituțional. 

 Solicit, pe această cale, tuturor forțelor politice din Parlament să dea dovadă de responsabilitate și de respect pentru 
românii noștri de pretutindeni și să pună de urgență pe ordinea de zi a comisiei juridice din Camera Deputaților proiectul PNL 
care prevede introducerea votului electronic. Pasul doi va fi adoptarea sa în plenul Camerei Deputaților și promulgarea sa. 
Doar astfel se va mai putea spăla din rușinea și umilința la care au fost supușii frații noștri de peste granițe și am facilita 
exercitarea dreptului de vot pentru toți românii!  

 Stimați colegi,  
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România se schimbă, iar noi toți, indiferent de culoarea politică, trebuie să înțelegem că fără măsuri concrete care să vină 
în sprijinul cetățenilor nu ne vom mai putea prezenta în fața alegătorilor pentru a le cere votul. Iată că, această decizie greșită a 
Guvernului de a bloca votul în Diaspora nu a rămas fără repercusiuni, iar rezultatul votului a trimis ALDE sub pragul electoral, 
iar pe cei din PSD la aproape jumătate din scorul electoral obținut în 2016. Românii au înțeles că vinovații trebuie să plătească 
și s-au comportat în consecință!  

Doamnelor și domnilor deputați, 
Trebuie să înțelegeți, o dată pentru totdeauna, că românii din Diaspora sunt tot cetățenii României și că sunt cu ochii pe 

viața politică de acasă pentru că le pasă de ce se întâmplă în țara lor! Așa este și normal! Plecarea lor din România nu a fost 
ușoară, fiind forțată de împrejurări și de condițiile economice precare, însă toți cei din Diaspora au demonstrat că au reușit să 
se impună și să își construiască o carieră în competiție directă cu cetățenii țărilor de rezidență.  

Cozile uriașe de români așteptând încă de la primele ore ale dimineții pentru a vota trebuie să devină istorie! Iar nimeni nu 
are dreptul să le blocheze dreptul la vot! România are nevoie de toți cetățenii săi, pentru că implicarea lor este vitală pentru 
viitorul țării!  

 Vă mulțumesc!          Deputat 
Florin Roman 

*** 
 

Umbra Suzanei Gâdea la Ministerul Sportului 
 

Modelul stalinist al promovării în funcțiile de miniștri a unor figuranți cu origine sănătoasă pare a fi urmat cu sfințenie de 
PSD. După ce a dat lumii cel mai slab prim-ministru din istoria țării, PSD a reușit acum și performanța de a pune în fruntea 
Ministerului Tineretului și Sportului un ilustru fotbalist de maidan, care s-a remarcat profesional doar prin nota 2,75 luată la 
examenul de titularizare ca profesor și prin declarația penibilă că va promova modificarea codului lui Hammurabi, din postura 
de parlamentar.  

Asemeni Suzanei Gâdea, specialista în metalurgie ajunsă ministru al culturii, care avea să suprime orice formă de 
inițiativă liberă din cultura românească și să transforme totul într-o propagandă ieftină, și fotbalistul nostru de divizie 
județeană -cu nota 2,75 - a ajuns să pună la punct o campioană mondială la gimnastică, cu două medalii de aur, pentru simplul 
fapt că a îndrăznit să iasă din linia de gândire a PSD. 

Mă refer, desigur, la penibilul moment din 18 mai, când gimnasta multi-medaliată cu aur Corina Ungureanu, acum 
antrenoare, a fost mustrată de ministrul Bogdan Matei - aflat în campanie electorală - și învățată ”o lecție de partitism”. Lipsit 
de orice simț al penibilului și împăunat de funcția în care nici el nu știe sigur cum a ajuns, acest individ a avut un șoc când a 
constatat că profesioniștii din sport nu mai acceptă butaforia promovată de la nivelul ministerului și minciunile împachetate 
frumos de către PSD în timp de campanie electorală. În loc să-și recunoască însă minciuna – aceea că a stat doar 5 minute la 
un campionat de gimnastică cu care se lăuda pe Facebook –, domnul ministru a reacționat nervos, punând la punct, 
muncitorește, o legendă a sportului românesc, pentru că și-a permis dreptul la opinie publică. Trist este că, în tot acest circ 
ieftin, ministrul mai are și tupeul să vorbească despre respect... 

Cer pe această cale demisia de urgență a Ministrului Tineretului și Sportului, că de onoare nu poate fi vorba, precum și 
prezentarea de scuze publice față de gimnasta Corina Ungureanu. Consider că este inadmisibil ca un individ ajuns ministru 
pentru că n-a fost în stare să își ia examenul de titularizare pentru postul de profesor la un liceu de provincie și care s-a 
remarcat prin lipsa totală de activitate și prin gafele pe care le-ar fi evitat și un elev de gimnaziu, să se comporte într-un mod 
atât de bădăran cu o sportivă de talie mondială, care și-a dăruit României cei mai frumoși ani din viață, muncind să vadă 
culorile drapelului românesc pe podiumul marilor competiții mondiale.  

 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
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26 mai, ziua în care am fost din nou uniți, ca un popor! 
 

Pe 26 mai, românii au decis la vot, mai presus de orice îndoială, că își vor țara în primul rând al națiunilor europene. 
Referendumul pentru Justiție independentă, lansat de președintele Klaus Iohannis, a fost validat, iar Partidul Național Liberal a 
devenit cea mai puternică voce politică a României. Era un rezultat destul greu de intuit în urmă cu câteva luni, dar care astăzi 
ne oferă un nou moment istoric al nației noastre. 

Cei doi ani și jumătate de guvernare PSD-ALDE ne-au adus pe marginea prăpastiei și ne-au pus pe o traiectorie de 
coliziune cu Uniunea Europeană. Împotriva voinței propriului popor, actuala putere ne-a trimis într-o aventură toxică a 
euroscepticismului și patriotismului de paradă. Pentru coaliția PSD-ALDE lecția dată de români este usturătoarea! Dacă până 
acum românii au cerut ajutor Europei, acum, în contextul politic zbuciumat de pe întreg continentul, a devenit rândul României 
să dea o mână de ajutor Uniunii Europene. A făcut-o civilizat, la urne, arătând că suntem o țară care nu mai poate fi întoarsă de 
pe calea reformelor, care își merită cu mândrie locul între celelalte state europene, prin intermediul principiilor sănătoase pe 
care le împărtășește. 

Românii au văzut ce înseamnă Europa, cu toate beneficiile și drepturile pe care le oferă. Astfel, că avem Diaspora 
implicată activ în tot ce înseamnă viață civică pentru țară. Prin numărul uriaș de români care s-au prezentat la secțiile de vot în 
străinătate, s-a demonstrat că suntem parte a aceluiași popor, indiferent dacă suntem între aceleași granițe sau în afara lor! 

Nu avem voie, dincolo de momentul bucuriei câștigării alegerilor, să uităm și să iertăm umilința la care românii din 
Diaspora au fost supuși, din nou, la cozi interminabile în fața secțiilor de vot din Europa, de aceleași personaje macabre ale 
guvernării PSD-ALDE! Aceasta trebuie să fie ultima rușine și umilință îndurată de ei din partea acestei guvernări. Oamenii ne-
au învestit cu încredere, acum trebuie să luptăm pentru a le face dreptate!     

 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea  

*** 
Medicii și profesorii români nu sunt pomanagiii PSD! 

 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi,  
”Îi rog pe medicii care au primit de patru ori salariul majorat să-l dea înapoi sau să plece din țară cum plecau până acum 

din cauza salariului, iar profesorii să meargă să muncească la fructe”. Așa sună declarația recentă a unui parlamentar român, de 
profesie medic, supărat că, de această dată, mita electorală nu a mai ținut, iar PSD a pierdut alegerile. O jignire la adresa a 
două categorii profesionale de care depinde sănătatea și educația României, de care depinde, de fapt, viitorul acestei țări. O 
atitudine politică primitivă, care nu mai poate fi digerată și tolerată de niciun român care are coloană vertebrală.  

Pentru că da, dragi colegi, medicii și profesorii nu s-au lăsat mituiți de PSD. Când s-au majorat salariile, indiferent că a 
fost vorba despre personalul medical, cel din învățământ sau funcționarii din sistemul public, nu s-a făcut niciun favor 
nimănui, nu s-a dat nicio pomană! Medicii și profesorii au primit ceea ce li se cuvine, un salariu corect pentru munca lor. Dacă 
Guvernul PSD-ALDE a văzut în asta o modalitate de a-i cumpăra, în speranța că le vor obține votul, a mizat greșit. Majorările 
salariale au fost un act de normalitate, nu un joc electoral ieftin, de-a uleiul și făina. 

Din păcate, declarația deputatului Cătălin  Rădulescu demonstrează jocul de culise, devoalează că, în realitate, acestea au 
fost calculele guvernanților, și nu dorința firească de a respecta munca unor oameni și de a le reda acestora demnitatea pe care 
o merită. Un mod toxic de gândire al PSD, un comportament politic descalificant al deputatului Rădulescu, cel care ne-a 
obișnuit cu gesturile sale reprobabile.  

Din păcate, dragi colegi, românii nu s-au înșelat la vot și nu s-au lăsat păcăliți. Ei nu mai pot fi tratați ca o masă de 
manevră, inertă și fără rațiune, care reacționează după cum vor stăpânii. Românii încep să-și înțeleagă și să-și ceară drepturile. 
Românii nu mai tolerează atitudini de vechil pe moșie, cum este cea a domnului Rădulescu! Românii nu mai vor în parlament 
deputați și senatori cu mentalitate dictatorială și comportament suficient. Pentru că românii au variante și pot oricând pleca 
acolo unde sunt respectați, acolo unde munca lor este recompensată și unde pot duce un trai decent. 

Dincolo de primitivismul despre care vorbeam, rămâne întrebarea pe care i-o pun domnului Rădulescu, absolvent al unei 
facultăți de medicină: cum este posibil să te adresezi astfel unor oameni care au muncit pe brânci, câte 22-25 de ani, pentru a 
deveni specialiști și pentru a salva vieți? Cum este posibil să inviți medicii să plece din țară sau să trimiți profesorii la cules de 
portocale, când criza de medici și de cadre didactice este o realitate cu care sistemul sanitar și școala românească se confruntă? 
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Știe, oare, domnul Rădulescu că aceste majorări salariale atât de clamate s-au oprit doar la spitale și policlinici și nu au ajuns și 
la rețeaua medicilor de familie, principala verigă care se ocupă de sănătatea populației?   

Doamnelor și domnilor colegi,  
Ceea ce s-a întâmplat este o rușine și nimic nu justifică un astfel de comportament. PNL a anunțat depunerea unei moțiuni 

de cenzură în această sesiune parlamentară și am speranța că și restul partidelor din Opoziție se vor alătura demersului nostru, 
pentru ca, prin această moțiune, să “igienizăm” clasa politică de oameni precum Cătălin Rădulescu! 

 

Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
 
 
 
 Întrebări 

Adresată domnului Ștefan-Radu Oprea, ministrul interimar pentru Românii de Pretutindeni 
 

Parteneriate cu organizațiile reprezentative ale românilor din afara granițelor 
Stimate domnule ministru, 
Înfiinţat în baza Ordonanței de Urgenţă nr.1/2017, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a preluat prin reorganizare 

activitățile, personalul și structurile Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe. 

Conform Hotărârii de Guvern care reglementează organizarea și funcționarea Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni, una dintre atribuţiile principale ale acestei noi entităţi constă în dezvoltarea unor parteneriate cu asociațiile și 
organizațiile reprezentative ale românilor care trăiesc în afara granițelor, prin acordarea de finanțări nerambursabile către 
entități publice sau private din țară și din afara frontierelor României, în condițiile legii. 

În acest sens, vă rog, Domnule ministru, să enumeraţi şi să prezentaţi parteneriatele încheiate în baza acestei atribuţii 
începând cu anul 2018 şi până în prezent, entităţile care au beneficiat sau vor beneficia de finanţări nerambursabile precum şi 
valoarea acestora. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Găvrilă Ghilea 

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

 

Creşterea gradului de penetrare a poliţelor obligatorii de asigurare a locuinţelor 
 

Stimată doamnă ministru, 
Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România a dat recent publicităţii un studiu asupra 

percepţiei consumatorilor privind asigurările obligatorii şi facultative de locuinţe. 
Conform documentului citat, obligativitatea asigurării locuinţelor împotriva dezastrelor naturale era cunoscută de 80% 

dintre respondenţi, însă, cu toate acestea, mai puţin de 20% din cele aproximativ 9 milioane de locuinţe existente în România 
beneficiază în prezent de o poliţă de asigurare obligatorie valabilă, ceea ce face ca ţara noastră să rămână deosebit de 
vulnerabilă în faţa unor evenimente catastrofale. 

În condiţiile în care asigurarea împotriva dezastrelor naturale reprezintă un produs de bază cu caracter obligatoriu, 
reglementat prin legislaţia naţională, vă rog, doamnă ministru, să prezentaţi un pachet de măsuri pentru creşterea gradului de 
penetrare a acestor poliţe în rândul proprietarilor de locuinţe cel puţin la nivelul mediu înregistrat în statele membre ale 
Uniunii Europene. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!        Deputat 
Găvrilă Ghilea 

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

Funcționarea ,,Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor” în anul 2019 
 

Stimate domnule ministru, 
Începând cu anul 2000, în România s-a trecut la implementarea progresivă, prin hotărâri anuale ale Guvernului, a 

,,Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor”. Acesta este conceput ca un sistem coerent, național, 
interconectat regional, având în componența sa unități de combatere a căderilor de grindină ce utilizează metoda de 
,,însămânțare” a norilor cu centrii de condensare prin care se limitează creșterea dimensională a cristalelor de gheață, 
preîntâmpinându-se astfel producerea unor calamități naturale ce pot să afecteze gospodăriile oamenilor și culturile agricole. 
Sistemul antigrindină este unul foarte modern, eficacitatea sa testată fiind extrem de ridicată. 

Potrivit informațiilor disponibile pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, încă din anul 2017 
erau operaționale 34 puncte de lansare, care acopereau o suprafață importantă a teritoriului României. Cu toate acestea, 
evenimentele meteorologice extreme înregistrate în vara și toamna anului 2018 (grindină de mari dimensiuni, inundații și 
secetă severă) par să nu fi fost preîntâmpinate de Sistem, deși avertizările Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au 
fost foarte clare. 

În acest context, având în vedere că cele mai multe informații de pe pagina oficială a Ministerului pe care îl conduceți 
sunt neactualizate, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care era, la data de 1 iunie 2019, numărul total al punctelor operaționale de lansare a rachetelor antigrindină la nivel 
național și ce suprafață acopereau acestea? Dar la nivelul județului Argeș? 

2. Cum a fost utilizat ,,Sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor” raportat la avertizările primite din 
partea ANM (numărul de lansări, locul, data și ora efectuării acestora) în perioada fenomenelor meteorologice extreme 
înregistrate în luna mai 2019? Din ce motive rachetele antigrindină nu au făcut față fenomenelor respective şi ce măsuri au fost 
adoptate pentru ca astfel de dezastre să nu se mai repete? 

3. Care este bugetul total acordat intervențiilor prin ,,Sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor” în anul 
2019 și în ce măsură acesta acoperă necesitățile reale pentru  preîntâmpinarea fenomenelor meteorologice extreme? 

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

*** 
 

Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Organizarea defectuoasă a secțiilor de votare în străinătate cu ocazia alegerilor 
pentru Parlamentul European și a referendumului din 26 mai 2019 

 

Stimate domnule ministru, 
În data de 26 mai 2019, la fel ca la alegerile din anul 2014, sute de mii de cetățeni români cu drept de vot stabiliți 

temporar sau definitiv în afara frontierelor țării nu au putut să-și exercite dreptul de a vota stipulat de art. 36 din Constituție. 
Această situație intolerabilă a avut drept cauză organizarea total deficitară a procesului electoral de care s-a făcut 

responsabil Guvernul României, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. Deși dumneavoastră ați declarat public că 
numărul secțiilor de votare înființate și cel al buletinelor de vot transmise în străinătate au fost suficiente, realitatea v-a 
contrazis în mod flagrant. În organizarea alegerilor nu ați ținut cont de faptul că, după ridicarea regimului vizelor în anul 2003, 
peste 4,5 milioane de cetățeni români cu drept de vot au emigrat, în mod special către statele din spațiul Uniunii Europene. În 
acest context, pentru concetățenii noștri din diaspora s-ar fi impus poate organizarea a cel puțin 4000 secții de votare și nu de 
10 ori mai puțin, cum s-a procedat. Această necesitate a fost confirmată și de declarațiile personalului diplomatic al României 
din străinătate, potrivit cărora Guvernul nu a ținut cont de avertizările transmise cu privire la incapacitatea asigurării condițiilor 
optime pentru ca toți cetățenii români să poată vota. Din păcate, numărul insuficient al secțiilor de votare organizate în 
străinătate și amplasarea nepotrivită a unora dintre acestea, la distanțe de sute de kilometri de comunitățile de români, au 
constituit un factor grav de restricție în exercitarea dreptului de vot, fapt care se sancționează inclusiv de către legea penală. 

Având în vedere cele prezentate anterior, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări: 
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 1. Stabilirea numărului și locațiilor secțiilor de votare amplasate în străinătate s-a realizat în baza unor studii de 
impact? Dacă răspunsul este afirmativ, de către cine au fost elaborate aceste studii și cum au fost sancționați autorii lor? 

 2. A organizat Ministerul Afacerilor Externe consultări cu reprezentanții comunităților de români din străinătate 
înainte de adoptarea deciziilor privind numărul secțiilor de votare și amplasarea acestora? 

 3. Cine s-a făcut responsabil de adoptarea deciziilor privind repartizarea buletinelor de vot pe fiecare secție de votare 
din străinătate și care au fost criteriile pe care s-a fundamentat alocarea resurselor umane și logistice pentru fiecare secție? 

 4. Cine a realizat monitorizarea respectării atribuțiilor de serviciu de către personalul permanent din cadrul 
reprezentanțelor diplomatice ale României în străinătate implicat în procesul electoral? 

 5. Când și în ce fel intenționează conducerea Ministerului Afacerilor Externe să-și asume responsabilitatea pentru 
organizarea catastrofală a secțiilor de votare în străinătate cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European și a 
referendumului din data de 26 mai 2019? 

În încheiere, doresc să precizez că până în prezent nu am primit răspunsul la întrebarea mea înregistrată la Camera 
Deputaților cu nr. 7865A/23.04.2019, care a fost comunicată la Ministerul Afacerilor Externe în data de 24.04.2019, 
referitoare la ,,Organizarea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile europarlamentare și referendumul din data de 26 
mai 2019”, termenul regulamentar pentru formularea acestuia, așa cum prevede art. 198 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, expirând la data de 20.05.2019. 

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

*** 
 

Adresată  doamnei președinte Adriana Cotel, Casa Națională de Asigurări de Sănătate  
 

Modul arbitrar de încheiere a contractelor cu furnizorii privați de servicii de sănătateî 
 

Stimată doamnă președinte,  
În calitate de reprezentant al Circumscripției Electorale nr. 9 Brăila în Camera Deputaților și direct interesată de starea 

infrastructurii  sanitare și a accesibilității pacienților la serviciile medicale în comunitatea pe care o reprezint în Parlamentul 
României, doresc să vă supun atenției o situație anormală din județul Brăila. Este vorba despre o investiție privată de peste trei 
milioane de euro, la care pacienții brăileni nu au acces, pe fondul refuzurilor repetate ale reprezentanților Casei Județene de 
Asigurări de Sănătate de a încheia contract de decontare a tuturor serviciilor medicale. Complexul medical ”Veneția Medical” 
este un spital privat destinat bolnavilor cronici, care are în dotare secții de oncologie, geriatrie, medicină paliativă, precum și 
secții de recuperare neurologică, ortopedie și traumatologie și recuperare respiratorie. 

De asemenea, centrul medical dispune de o bază de recuperare cu trei bazine de hidroterapie, kinetoterapie, aparatură 
electro-, magneto- și laser terapie. În ciuda dotărilor moderne și a personalului medical specializat, pacienții brăileni au acces 
la serviciile medicale doar contracost, în lipsa unui contract de finanțare încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. 
În condițiile în care populația municipiului și județului Brăila este îmbătrânită și are venituri medii nete sub 1.800 de lei, este 
evident că exact persoanele care ar trebui să beneficieze de servicii de recuperare și boli cronice nu au posibilitatea de a-și 
achita pachetele de tratament. 

Este de notorietate faptul că Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Brăila este supra-aglomerată, nu puține 
sunt situațiile în care pacienții stau câte doi în pat, iar condițiile de tratament sunt la limita acceptabilității. În acest timp, 
paturile din clinica privată, unde condițiile hoteliere și de tratament sunt de ultimă generație stau nefolosite, din aceleași 
considerente ale incapacității financiare a pacienților. 

La fel de inacceptabil este și faptul că, în timp ce la clinica privată brăileană există un laborator de imagistică dotat cu 
computer tomograf, ecograf, osteo-densimetrie, în cazul defectării computer-tomografului de la Spitalul Județean de Urgență 
Brăila, pacienții sunt direcționați și puși pe drumuri către spitalul din Galați, deși ar putea să beneficieze de analize în orașul 
lor. Tot imposibilitatea de a deconta aceste servicii de către Casa de Asigurări de Sănătate face ca brăilenii să piardă timp și 
bani pentru transport, timp care, uneori, poate însemna distanța dintre viață și moarte. 

Consider că ceea ce se întâmplă la Complexul Medical ”Veneția” reprezintă o sfidare la adresa pacienților brăileni, care 
au dreptul, în baza contribuției lor lună de lună la bugetul Asigurărilor de Sănătate, să aibă acces la servicii medicale moderne 
și la un tratament decent, indiferent dacă vorbim despre recuperare, investigații sau servicii oncologice. Casa Națională de 
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Sănătate și casele județene au rolul de a proteja interesele medicale ale pacientului, și nu pe cele ale altor instituții. Prețul plătit 
de CNAS pentru servicii medicale efectuate în condiții mai bune este același cu prețul aceluiași serviciu medical efectuat în 
condiții inferioare, deci CNAS ar trebui să opteze pentru serviciile superioare calitativ, în condițiile  în care principiul care ar 
trebui să guverneze este că pacientul se află în centrul sistemului medical.  

Ținând seama de toate cele prezentate mai sus, vă rog, doamnă președinte, să precizați: 
- Care sunt motivele pentru care Clinica ”Veneția” din Brăila nu poate încheia contract cu Casa de Asigurări de 

Sănătate, lucru ce ar permite accesul pacienților la serviciile sale medicale? 
- Ce măsuri veți lua pentru remedierea acestei situații paradoxale, în care, deși există o investiție privată 100% 

românească, care poate furniza servicii de calitate, pacienții nu pot beneficia decât contra-cost de serviciile acesteia?  
- Este politica CNAS de a refuza contractele cu spitalele private, în care pacienții sunt tratați cu respect și 

responsabilitate, preferând să alimenteze găurile negre din sistemul public? 
În speranța unui răspuns prompt, vă asigur, doamnă președinte, de toată considerația.  
Cu stimă,  

Deputat  
Antoneta Ioniță 

*** 
Adresată domnului Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 

Noroaiele care îngroapă România 
Stimate domnule viceprim-ministru, 
În urmă cu doar câteva luni, Prim-ministrul României declara că prin PNDL „am scos țara din noroaie“. Din nefericire 

asistăm cum ambulanțele rămân blocate în noroi, fiind necesare intervenții suplimentare, cu riscurile ca medicii să ajungă prea 
târziu la pacienți. Cel mai recent caz fiind înregistrat la Vaslui. 

Conform INS, la 31 decembrie 2018, din totalul drumurilor din România, 32,8% sunt drumuri pietruite și de pământ, iar 
46,6% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi ușoare rutiere aveau durata de serviciu depășită. Pe de altă parte, prin 
programul de guvernare PSD-ALDE au fost promise, pentru perioada 2018-2020, investiții pentru modernizarea drumurilor 
județene de 2.7 mld euro, iar pentru modernizarea drumurilor comunale de 3.8 mld euro, atât din fonduri europene, cât și de la 
bugetul de stat. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Ce sume au fost alocate, din bugetul de stat și fonduri nerambursabile, de când sunteți la guvernare, pentru modernizarea 

drumurilor județene și a celor comunale, în special din județul Iași? 
 Ce măsuri veți lua în privința drumurilor cu durata de serviciu depășită? 
 Cine se face vinovat și cine asumă răspunderea atunci când, din cauza stării drumurilor, viețile oamenilor sunt puse în 

pericol? 
Vă mulțumesc!           Deputat  
Solicit răspuns scris.          Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

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

Organizarea defectuoasă a alegerilor în diaspora, incompetență sau premeditare? 
Stimate domnule ministru, 
Printre obiectivele asumate de guvernarea PSD-ALDE, la capitolul „Politică externă“, se numără și asigurarea condițiilor 

de desfășurare corectă și transparentă a proceselor electorale, astfel încât toți cetățenii români din străinătate să își poată 
exercita, fără impedimente, dreptul de vot. 

Cu toate promisiunile, la alegerile pentru Parlamentul European și votul pentru referendumul național, din 26 mai 2019, 
în majoritatea capitalelor și a marilor orașe europene s-au format uriașe cozi la secțiile de vot, mii de români neavând 
posibilitatea să mai voteze, deși au așteptat la cozi chiar și până la 9 ore. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Ce măsuri ați luat, față de alegerile prezidențiale din 2014, pentru a asigura condițiile de desfășurare a proceselor electorale, 

astfel încât toți cetățenii români din străinătate să își poată exercita, fără impedimente, dreptul de vot? 
 În baza numeroaselor solicitări, ce demersuri ați făcut pentru a prelungi programul de votare la secțiile din diaspora? 
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 Câte secții nou înființate au existat în 2019, comparativ cu 2014 în diaspora? Câte cabine de vot și câte ștampile au fost în 
2019 față de 2014? 

 Cine se face vinovat pentru restrângerea dreptului de vot al cetățenilor români din diaspora și ce măsuri se impun în această 
situație? 

Vă mulțumesc!           Deputat 
Solicit răspuns scris.        Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 

*** 
 

Adresată doamnei Ana Birchall,  ministrul interimar Justiției  
 

Deblocarea șantierului de lucrări de la Palatul de Justiției Sibiu 
Stimată doamnă ministru, 
Situația Palatului de Justiție din Sibiu este binecunoscută încă din anul 2011 atunci când clădirea în care funcționau 

Judecătoria și Tribunalul Sibiu a intrat în proces de reabilitare. Totuși, nici până astăzi în privința reabilitării autoritățile nu 
găsesc soluții viabile pentru a continua lucrările începute la această instituție. 

Tribunalul si Judecătoria Sibiu, conform ultimelor informații vehiculate în presă au contractul de închiriere încheiat cu 
Ministerul Apărării Naționale  pentru spațiile unde își desfășoară în prezent activitatea valabil până la data de 20 noiembrie 
2019. Cele doua instituții se află la a treia schimbare de sediu din anul 2011 și prelungirea contractului de închiriere cu 6 luni 
pentru buna desfășurare a  activității  în imobilele deținute de Mapn la adresa Calea Dumbrăvii nr . 30 rămâne o excepție, o 
păsuire cu care Ministerul Apărarii a fost de acord pentru a se asigura funcționarea acestor instituții. De fapt în curând ele se 
vor găsi în imposibilitatea de a funcționa din cauza unui spațiu adecvat. Tribunalul Sibiu va relua procedura de licitație pentru 
închirierea unui spațiu întrucât procedura inițiată anterior nu a avut succes. Dar oare această procedura va avea succes? 
Asumarea  unor cheltuieli cu contractele de închiriere pentru spații necesare desfășurării activității instanțelor judecătorești nu 
este decât o soluție de moment, în fapt trebuie rezolvată problema unui sediu care să aparțină Ministerului de Justiție.  

Având în vedere faptul că reabilitatea Palatului de Justiție Sibiu este una din prioritățile menționate de reprezentanții 
Ministerului de Justiție vă solicit să urgentați în cadrul ministerului procedura de reluare a lucrărilor la imobilul Palatul de 
Justiție Sibiu și să asigurați de la bugetul de stat fondurile necesare pentru aceste reabilitări. Vă rog să îmi comunicați care sunt 
demersurile întreprinse de minister privind deblocarea șantierului de lucrări de la Palatul de Justiției Sibiu . 

Solicit formularea răspunsului dumneavoastră în scris la adresa Cabinetului Parlamentar în Sibiu, Str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 34. 

Cu deosebit respect,          Deputat 
Nicolae Neagu 

*** 
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 

 

Numărul real de școli ce vor beneficia de modernizarea instalațiilor sanitare 
Stimată doamnă ministru, 
Din momentul în care ați preluat noul mandat, ați anunțat că anul acesta vor fi alocați banii necesari pentru a rezolva 

problema școlilor cu toaleta în curte. Dumneavoastră ați menționat că există un număr de 1489 școli care sunt în această 
situație cu toate că, fostul ministru, domnul Liviu Marian Pop transmitea pe 24 ianuarie 2018 un număr de 2418 școli care au 
toaleta în curte.  

Cu toate acestea, potrivit unei Hotărâri de Guvern adoptată în ședința Executivului de joi 30 mai, Ministerul Educației va 
trimite 64,9 milioane de lei către 858 de școli care au toaletă în curte, fără apă și canalizare. Vorbim astfel de 631 de școli 
rămase în afara programului de modernizare promis de dumneavoastră. Sau vorbim de un număr mai mare de școli care 
necesită această investiție, după spusele domnului senator Liviu Pop. 

Stimată doamnă ministru, vă rog să-mi transmiteți care este numărul exact de școli care vor beneficia anul acesta de 
modernizările necesare astfel încât grupurile sanitare să fie amenajate în interiorul unității de învățământ. 

 Care este motivul pentru care Ministerul Educației nu reușește să aloce banii necesari în acest an pentru modernizarea 
tuturor școlilor cu toaleta în curte, așa cum ați promis în repetate rânduri pe parcursul acestui an?  
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Este de neconceput ca în 2019, să mai vorbim de nevoia de a amenaja grupuri sanitare în interiorul unităților de 
învățământ, pentru ca elevii să se bucure de condiții igienice în școli și ca să nu mai moară copii în latrine insalubre, în timp ce 
bugetul de stat prevede sume substanțiale pentru achiziționarea de table inteligente pentru elevii din România!  

Vă mulțumesc și aștept răspunsul în scris. 
Cu stimă,             Deputat 

Florica Cherecheș 
*** 

 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Revenire asupra întrebării “Aprobarea standardului minim de cost pentru serviciile sociale” 
 

Stimate domnule ministru, 
Sunt nevoită să revin asupra unei probleme grave privind aprobarea standardului minim de cost pentru serviciile sociale. 

Vă reamintesc că în cursul anului trecut, a fost revizuită Hotărârea de Guvern nr 978/2015 privind aprobarea standardelor 
minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește 
contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârsnice din centrele rezidențiale.  

Hotărârea privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale a fost publicată pe site-ul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale pe data de 06.11.2018 și prevede intrarea în vigoare din data de 01 ianuarie 2019. 

Ne aflăm în luna iunie, iar ONG-urile care depind de publicarea în Monitorul  Oficial a  Hotărârii privind aprobarea 
standardelor minime de cost pentru serviciile sociale sunt aproape de punctul în care nu vor mai putea să-și desfășoare 
activitatea datorită creșterilor substanțiale ale costurilor și a creșterilor salariale. De asemenea, datorită lipsei reglementărilor 
referitoare la normativul de personal aferent noilor tipuri de centre, este afectat întreg sistemul de protecție socială, inclusiv 
DGASPC-ul, nu doar o parte a prestatorilor de servicii sociale.   

Asociația Alsterdorf, care-și desfășoară activitatea în județul Bihor, administrând locuințe protejate și centre în care 
persoanele cu dizabilități intelectuale și psihice, este un exemplu de ONG care nu mai reușește să facă față costurilor din ce în 
ce mai mari ale serviciilor sociale, în lipsa aprobării noilor standarde minime de cost. Asociația beneficiază de susținere 
financiară din Germania, dar nu poate folosi banii proveniți din donații decât pentru proiectele agreate de finanțator, nu pentru 
acoperirea cheltuielilor curente. În ultimele 5 luni, datorită menținerii standardelor minime de cost la nivelul anul trecut, 
asociația a ajuns să aibă o contribuție proprie de 80%, față de cea de 10%, agreată prin contract cu DGASPC Bihor. În aceste 
condiții, în absența unei schimbări rapide a situației, asociația se vede în imposibilitatea de a continua să ofere serviciile 
sociale de care au atâta nevoie beneficiarii. Cele 3 propuneri concrete pe care le-a făcut asociația către DGASPC Bihor, pentru 
ieșirea din acest impas, au fost respinse, probabil tot din cauza neactualizării standardelor minime de cost. 

Aceasta este doar una din zecile sau sutele de organizații neguvernamentale care sunt puse în situația de a-și închide 
anumite servicii sociale pentru că nu beneficiază de sprijin din partea Guvernului, consecința fiind că statul va trebui să 
plătească mult mai mult, ca să ofere aceste servicii sociale beneficiarilor care au mare nevoie de ele pentru a se putea integra în 
societate sau pentru a crește calitatea vieții acestora. 

Stimate domnule ministru, vă rog să-mi transmiteți care este cauza acestui blocaj, datorită căruia noile standarde minime 
de cost nu au fost aprobate nici acum, la cinci luni de la publicarea  ordinului pe site-ul ministerului dumneavoastră.  

De asemenea, în răspunsul dumneavoastră comunicat pe data de 29.03.2019, mi-ați transmis că „proiectul de hotărâre a 
Guvernului privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale este în prezent în procesul de avizare 
externă”. Vă rog să-mi comunicați care este data la care intenționați să publicați acest ordin în Monitorul Oficial.  

Aştept răspuns în scris.        
Deputat 

Florica Cherecheş 
*** 
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Precizări referitoare la desființarea Liceului Tehnic Iuliu Maniu din orașul Carei, județul Satu-Mare 
 

Stimată doamnă ministru,  
De mai multă vreme au apărut informații publice cu privire la faptul că Inspectoratul Școlar Județean intenționează 

desființarea Liceului Tehnic Iuliu Maniu din orașul Carei, județul Satu-Mare. Având în vedere prestigiul acestui liceu, care 
tocmai a sărbătorit recent Centenarul Marii Uniri și care reprezintă o adevărată emblemă istorică a orașului Carei, vă rog, 
doamnă ministru, să-mi precizați, în scris, dacă aveți cunoștință despre acest demers de desființare a liceului mai sus 
menționat, precum și care este opinia dumneavoastră în acest sens. 

Vă mulțumesc!          Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 

 

Precizări referitoare la desființarea Liceului Teoretic  
"Dan Barbilian" din orașul Câmpulung, județul Argeș 

Stimată doamnă ministru,  
În urma Ordinului de ministru nr. 4507 din data de 28 mai 2019, Corpul Profesoral al Liceului Teoretic "Dan Barbilian" 

își exprimă profunda îngrijorare cu privire la efectele negative devastatoare pe care acest act normative le are asupra liceului 
menționat. Profesorii susțin că acest Ordin de Ministru este unul ilegal, deoarece cifrele de școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar fuseseră anterior aprobate de Guvern, în baza planurilor de școlarizare elaborate de fiecare inspectorat județean, 
în luna aprilie a.c., acestea neputând fi modificate retroactiv, conform legii. 

Ținând cont de aceste aspecte, dar și de faptul că Guvernul dumneavoastră a susținut public, în repetate rânduri, că nu va 
mai desființa școli și grădinițe, ci dimpotrivă, că va construi unele noi, vă rog, doamnă ministru, să-mi precizați, în scris, care 
este în prezent situația Liceului Teoretic "Dan Barbilian" din orașul Câmpulung, județul Argeș, precum și ce măsuri veți lua 
pentru a corecta repercusiunile negative ale Ordinului de Ministru menționat mai sus. 

Vă mulțumesc!        Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată doamnei Ana Birchall, viceprim-ministru, ministrul interimar al Justiției 
 

Precizări referitoare la motivele întârzierii finalizării rechizitoriului în dosarul  
“10 August - Mitingul Diasporei” 

Stimată doamnă viceprim-ministru, 
Vă solicit să îmi comunicați, în scris, care sunt motivele ce determină întârzierea finalizării rechizitoriului în dosarul “10 

August - Mitingul Diasporei”? Totodată, vă solicit să îmi răspundeți dacă a fost declanșată ancheta penală împotriva șefului 
dispozitivului de la Topoloveni, cu ocazia vizitei electorale a fostului președinte al PSD, domnul Liviu Dragnea? 

Vă mulțumesc! 
Deputat  

Florin-Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministrul României 
 

Măsuri urgente ale Guvernului pentru pagubele produse de inundațiile  
care au avut loc în județul Alba, în data de 1 iunie a.c. 

Stimată doamnă prim-ministru, 
În cursul zilei de 1 iunie 2019, fenomene extreme meteo au dus la inundații devastatoare în localitățile Pianu, Săliștea și 

Săsciori din județul Alba, determinând izolarea a circa 25 de persoane și provocând pagube importante, atât pentru casele 
inundate, cât și pentru infrastructura rutieră.  



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  15 - 2019  
Săptămâna 3 – 7 iunie 2019  

 

 

81 
 

În acest context, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care sunt măsurile urgente ale Guvernului în situația de față și dacă 
vor fi acordate despăgubiri sinistraților, dar și autorităților care administrează infrastructura locală? 

Vă mulțumesc!            
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Adresată doamnei Vasilica - Viorica Dăncilă, prim-ministrul României 
 

Soluții referitoare la speța domnului Constantin Sura, funcționar public în cadrul  
Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Alba 

 Stimată doamnă prim-ministru, 
Prin prezenta, vă supun atenției cazul domnului Constantin Sura, funcționar public în cadrul Agenției Județene pentru 

Plăți și Inspecție Socială Alba, care prin sentința nr. 731/CAF/2018, dată de Tribunalul Alba, în dosarul nr. 3659/107/2017, a 
obținut o serie de drepturi bănești de natură salarială rezultate din recalcularea sporurilor cu caracter permanent pe ultimii 3 ani 
anteriori introducerii acțiunii și pînă la încetarea raportului dumnealui de serviciu. Această sentință a fost atacată cu recurs la 
Curtea de Apel Alba, de către angajator (Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Alba), însă recursul instituției 
angajatoare a fost respins prin decizia nr. 247/2019, astfel că soluția Tribunalului Alba a rămas definitivă în forma pe care a 
dat-o inițial în acest caz. 

Precizez faptul că domnul Constantin Sura îndeplinește condițiile legale de pensionare pentru stagiu complet și limită 
de vârstă în luna august a.c., astfel că raporturile dumnealui de serviciu cu AJPIS Alba, în calitate de funcționar public, 
încetează de drept. Dar tot la acea dată, în mod normal, ar trebui să aibă loc procesul firesc de stingere (lichidare) a drepturilor 
și obligațiilor reciproce. Or, în conformitate cu OUG nr. 114/2018, drepturile persoanei mai sus menționate se pot acorda pe 
parcursul a 5 ani. Prin această procedură, domnul Constantin Sura se consideră prejudiciat de două ori, deoarece dumnealui nu 
se poate bucura imediat de un drept material obținut printr-o sentință judecătorească, actul normativ precizînd în mod abuziv 
excluderea oricărei forme de executare silită. În plus, nebeneficiind de suma respectivă la data depunerii dosarului în vederea 
pensionării, drepturile de pensie ale domnului Constantin Sura nu se vor stabili în mod corect, fiind nevoit să depună ulterior, 
în fiecare an, (pe măsura încasării sumelor supuse eșalonării pe 5 ani) câte o solicitare de recalculare a pensiei, în condițiile în 
care cuantumul pensiei ar trebui stabilit la data finalizării și aprobării dosarului pensiei pentru limită de vârstă.  

Ținând cont de toate aceste aspecte, vă rog, doamnă prim-ministru, să-mi comunicați, în scris, care sunt cele mai 
corecte soluții pentru speța prezentată, astfel încât domnul Constantin Șura să nu fie prejudiciat în niciun fel de drepturile 
obținute în instanță, iar cuantumul pensiei pentru limită de vârstă să cuprindă toate drepturile cuvenite. 

Vă mulțumesc!          
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Adresată domnului Narcis-Ștefan Neaga, director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere 

Clarificări și măsuri cu privire la incidentul care a avut loc în data de 29 mai a.c. 
 pe șantierul Autostrăzii Sebeș-Turda 

Stimate domnule director general,  
Având în vedere incidentul care a avut loc în data de 29 mai a.c. pe șantierul Autostrăzii Sebeș-Turda, când două grinzi de 

beton s-au prăbușit în gol la puțin timp după ce au fost montate, vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă CNAIR a 
indentificat motivele și vinovații pentru cele mai sus semnalate, precum și ce măsuri veți lua pentru ca astfel de incidente 
deosebit de periculoase să nu mai aibă loc. 

Cu stimă,          Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

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

Precizări privind data la care se vor finaliza plățile restanțelor referitoare la taxa auto 
Stimată doamnă viceprim-ministru,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care va fi data la care veți  finaliza plata restanțelor pentru taxa auto, precum și care 

va fi cuantumul acestei sume?   
Cu stimă,           Deputat  

Florin-Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată domnului Ioan DENEŞ, ministrul Apelor şi Pădurilor 
 

Precizări privind interzicerea exportului de bușteni 
Stimate domnule ministru,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă există în lucru, la nivelul ministerului pe care-l conduceți, un proiect de act 

normativ privind interzicerea exportului de bușteni pe o perioadă provizorie sau determinată?  
Cu stimă,  

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată doamnei Ana Birchall, viceprim-ministru, ministrul interimar al Justiției 
 

Precizări referitoare la persoanele eliberate mai repede din penitenciar  
în baza recursului compensatoriu 

Stimată doamnă viceprim-ministru, 
Prin prezenta, vă solicit să îmi comunicați, în scris, răspunsul la următoarele întrebări:  
- care este numărul persoanelor eliberate mai repede din penitenciar în baza recursului compensatoriu, pentru 

următoarele infracțiuni: crimă, pedofilie, viol, tâlhărie, corupție? 
-  câte persoane condamnate pentru infracțiunile menționate mai sus au săvârșit noi fapte după eliberarea condiționată, 

defalcat pe  categorii de infracțiuni: crimă, pedofilie, viol, tâlhărie și corupție? 
Va mulțumesc! 

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată domnului Constantin-Bogdan Matei, ministrul Tineretului şi Sportului 
 

Centre comunitare de tineret 
Stimate domnule ministru,  
Una dintre măsurile programului de guvernare în ceea ce privește tineretul este ”finanțarea unui program de înființare, pe 

lângă primării, a centrelor comunitare de tineret care să coordoneze cursuri de limbi străine, cursuri de antreprenoriat, 
cursuri de utilizare a calculatorului, cursuri de muzică, cursuri de pictură, cursuri foto dar și punerea gratuită la dispoziția 
tinerilor și a cetățenilor a bazelor sportive de interes comunitar, sub îndrumarea unui instructor sportiv etc.” 

În acest sens, vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, ce acțiuni au fost întreprinse pentru realizarea acestei măsuri la 
nivelul județului Constanța, atât în anul 2018, cât și în anul în curs? 

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

Aurel-Robert Boroianu 
*** 
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Adresată domnului Marius Pîrvu, președinte ANPC 
 

Procedura de soluţionare alternativă a litigiilor 
Stimate domnule președinte,  
Procedura SAL (procedura de soluţionare alternativă a litigiilor) a fost introdusă și reglementată la nivelul Uniunii 

Europene prin Directiva nr. 2013/11/UE și prevede modalitatea de soluționare alternativă a litigiilor în materie de consum, 
având ca scop protejarea consumatorilor și asigurarea accesului acestora la mecanisme de soluţionare extrajudiciară a litigiilor 
de înaltă calitate, transparente, eficace şi echitabile. 

Directiva europeană a fost transpusă în dreptul intern prin Ordonanța nr.38 din 26 august 2015 privind soluţionarea 
alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi. 

Comerțul electronic a înregistrat o creștere exponențială în ultimii ani, astfel că această procedură a devenit deosebit de 
importantă. 

În acest context, mă adresez dumneavoastră, domnule președinte, și vă rog să-mi spuneți câte litigii au fost soluționate 
prin intermediul acestei proceduri din momentul transpunerii acestei directive în legislația noastră, atât la nivel național, cât și 
la nivelul județului Constanța. Menționez că doresc răspuns scris la această întrebare. 

Cu stimă,           Deputat 
Aurel-Robert Boroianu 

*** 
 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Susținerea educației antreprenoriale în școli 
Stimată doamnă ministru,  
Prin educația antreprenorială toți actorii implicați în procesul de învățământ, de la profesori, elevi și până  la personalul  

administrativ al școlii și-ar putea dezvolta spiritul de inițiativă, capacitatea de a comunica și a lucra eficient în echipă, 
capacitatea de asumare a riscurilor ori creativitatea și inovația. 

În cadrul Programului de Guvernare, la capitolul politici în domeniul educației, una dintre măsurile prevăzute se referă la 
"Programe de antreprenoriat de la școala primară până la universități". Prin acest obiectiv susțineați extinderea educației 
antreprenoriale în  școlile din România. 

În acest context, mă adresez dumneavoastră, doamnă ministru, și vă rog să-mi spuneți care este stadiul implementării 
acestei măsuri privind programele de antreprenoriat în domeniul educației atât la nivel național, cât și la  nivelul județului 
Constanța. Menționez că doresc răspuns scris. 

Cu stimă,           Deputat  
Bogdan-Iulian Huțucă 

*** 
 

Adresată domnului Teodor-Viorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Numărul secțiilor de vot deschise în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie 
şi Belgia la ultimul scrutin electoral 

Stimate domnule ministru,  
Măsura numărul 7 a Capitolului ”Politici pentru diaspora” din Programul de Guvernare 2018-2020 al Guvernului din care 

faceți parte, se intitulează  ”Program pentru apărarea drepturilor, libertăților și demnității românilor”. Astfel, Guvernul 
dumneavoastră susținea faptul că "va garanta exprimarea neîngrădită, de către toți românii, a opțiunilor politice. În acest 
sens, Guvernul va asigura, în plan executiv, toate condițiile pentru ca românii, inclusiv cei din afara granițelor țării, să își 
poată exercita dreptul de a-și exprima opțiunile politice.” 

În plus, anul acesta este a patra oară, de la aderarea României la Uniunea Europeană, când sunt organizate în România 
alegeri pentru Parlamentul European. Această perioadă ar fi trebuit să însemne acumularea unei adevărate experiențe în 
organizarea alegerilor, atât în țară, cât și în străinătate. 

În contextul în care au fost înregistrate deficiențe majore de organizare a ultimului scrutin electoral în Diaspora, având în 
vedere cozile imense la secțiile de votare, mii de români aflându-se în imposibilitatea de a vota, vă rog să îmi comunicați câte 
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secții de vot au fost deschise în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie şi Belgia, comparativ cu numărul solicitat, și câte 
persoane au asigurat logistica în aceste secții? 

Menționez că doresc răspuns scris.        Deputat 
Cu stimă,          Bogdan-Iulian Huțucă 

*** 
 

Adresată doamnei Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, 
ministru interimar al Justiției 

Executarea mandatelor europene de arestare 
Stimată doamnă viceprim-ministru, 
Conform Legii nr. 302 din 28 iunie 2004, republicată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 

publicată în M.O. nr. 377 din 31 mai 2011, autorităţile judiciare române pot transmite mandatul european de arestare prin orice 
mijloc de transmitere sigur, care lasă o urmă scrisă, cu condiţia ca autoritatea judiciară de executare să poată verifica 
autenticitatea acestuia. 

De asemenea, art. 90 al actului normativ citat, prevede la al.(2) că, în cazul în care locul unde se află persoana solicitată 
nu este cunoscut, transmiterea mandatului  european  de  arestare  se  realizează  prin  intermediul  Centrului  de  Cooperare 
Poliţienească  Internaţională  din  cadrul  Inspectoratului  General  al  Poliţiei  Române,  care procedează  la  difuzarea  în  
Sistemul  Informatic  Schengen  sau  pe  canalele  Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol), după caz.  

În accepţiunea celor de mai sus, vă rog, doamnă viceprim-ministru, să precizaţi: 
 Câte mandate europene de arestare au fost difuzate de structura specializată a IGPR prin canalele consacrate, de la 

începutul anului 2018 şi până în prezent? 
 Câte din aceste mandate au fost duse la îndeplinire de către autorităţile judiciare ale statului membru de executare? 

Solicit răspuns scris.      
Vă mulţumesc!                Deputat 

Găvrilă Ghilea 
***                                                                            

Adresată doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, prim-ministrul României  
 

Implementarea Strategiei antifraudă a Comisiei Europene 
Stimată doamnă prim-ministru, 
Un raport al Curţii de Conturi Europene, diseminat recent de mass media, a relevat faptul că mai mult de 1% din totalul 

fondurilor europene încasate de România în exerciţiul financiar 2007-2013 a fost fraudat.  
Acest procent reprezintă mai mult decât dublul mediei europene şi situează ţara noastră pe unul din primele locuri între 

statele membre UE la acest capitol. 
Având în vedere că executivul european a declarat toleranţă zero faţă de fraudarea fondurilor europene, aşteptând acelaşi 

nivel de angajament şi din partea statelor membre, vă rog să prezentaţi un calendar ferm de implementare în legislaţia 
naţională a Strategiei antifraudă a Comisiei Europene, adoptată în data de 29 aprilie 2019, care prevede acțiuni intensificate 
pentru protecția bugetului comunitar şi diversifică modalitățile de detectare, sancționare și prevenire a acestor fapte.  

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
   doamnei Carmen-Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Precizări referitoare la obligativitatea obținerii autorizației ISU de către primării pentru unitățile de învățământ 
 

Stimată doamnă ministru,  
Guvernul României aplică o nouă lovitură primăriilor, aruncând în curtea lor obligativitatea obținerii autorizației ISU de 

securitate la incendiu, precum și costurile necesare documentației respective. Practic, guvernul se spală pe mâini și pune în 
cârca autorităților locale unitățile de învățământ care au nevoie de autorizație ISU și în care viața copiilor este pusă în pericol 
in orice moment.  
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Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, câte școli și grădinițe au obținut avizul în anul 2018 și în 2019 până în prezent și câte 
funcționează încă fără autorizație ISU. Totodată, vă solicit să îmi comunicați costurile care urmează să fie suportate de primării 
pentru întocmirea documentației. De asemenea, vă mai solicit, doamnă ministru, să îmi comunicați dacă ați “descentralizat” 
doar sarcini, sau și sumele aferente pentru plata documentațiilor necesare în acest sens? 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei 
 

Măsuri luate în cazul conducerii Fabricii de arme Cugir 
Stimate domnule ministru, 
Vă solicit sa îmi răspundeți, în scris, care sunt măsurile luate în cazul conducerii Fabricii de arme din Cugir, unde un 

muncitor a fost împușcat în picior, iar o femeie și-a pierdut viața în alt incident tragic. Vă solicit să îmi răspundeți cum este 
posibil ca un fost instructor auto, să ocupe funcția de șef poligon, unde condițiile sunt drastice? 

Cu deosebită consideraţie,         
Deputat 

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Valoarea amenzilor aplicate celor care au protestat împotriva PSD 
Stimată doamnă ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este valoarea amenzilor aplicate celor care au protestat împotriva PSD la nivel 

național, în lunile aprilie și mai 2016, precum și dacă au fost persoane reținute pentru că au protestat împotriva PSD? 
Cu deosebită consideraţie,        

Deputat 
Florin-Claudiu Roman 

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

 

Ancheta internă la Jandarmerie, ca urmare a incidentelor de la Topoloveni 
Stimată doamnă ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă urmare a apelului celor 41 de organizații neguvernamentale civice ați dispus o 

anchetă internă la Jandarmerie, în urma incidentelor de la Topoloveni, unde protestatarii pașnici au fost urcați in duba și duși la 
poliție? 

Cu deosebită consideraţie,        Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Măsuri dispuse în urma acoperirii cu saci de deșeuri a crucilor eroilor români,  
îngropați la Valea Uzului 

Stimate doamnă ministru, 
Va solicit sa îmi răspundeți, în scris, care sunt măsurile dispuse în urma acoperirii crucilor eroilor români, îngropați în 

cimitirul internațional din Valea Uzului, cu saci de deșeuri? Totodată vă solicit să îmi comunicați din ce organizație fac parte 
cei care au profanat mormintele eroilor români? 

Cu deosebită consideraţie,        Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
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Adresată doamnei Viorica Vasilica Dăncilă, prim-ministrul României 
 

Motivul care a stat la baza eliminării din textul Ordonanței de Urgență a paragrafului privind repartizarea  
timpilor de antenă pentru campania de promovare a referendumului din data de 26 mai 2019 

 

Stimată doamnă prim-ministru 
Vă rog să îmi comunicaţi, în scris, care este motivul care a stat la baza eliminării din textul Ordonanței de Urgență a 

paragrafului privind repartizarea timpilor de antenă pentru campania de promovare a referendumului din data de 26 mai 2019. 
Vă reamintesc că în proiectul iniţial supus dezbaterii aveaţi următorul paragraf, care nu s-a mai regăsit în proiectul final al 

Ordonanţei de Urgenţă: 
(4) În termen de 5 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică a datei referendumului naţional, Societatea Română de 

Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune stabilesc, în baza solicitărilor făcute în scris de partidele politice, orarul 
pentru campania pentru referendum şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice şi al organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la serviciile publice de radio şi televiziune, având în vedere următoarea pondere 
din timpii de antenă alocaţi: 

a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod proporţional partidelor politice parlamentare și organizaţiilor cetăţenilor 
minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului; 

b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod proporţional partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care nu sunt reprezentate în Parlament, dar au obţinut la una din ultimele două alegeri generale cel puţin 
50.000 de voturi.  

Vă adresez această întrebare deoarece vă suspectez de rea credinţă şi consider această omisiune ca fiind un act premeditat 
menit să împiedice accesul pe canalele media al preşedintelui Klaus Iohannis şi al altor susţinători politici ai referendumului 
pentru Justiţie. 

Cu deosebită consideraţie,        Deputat  
Florin-Claudiu Roman 

*** 
Adresată doamnei Doina Gradea, președinte-director general al Societății Române de Televiziune  

 

Promovarea liderului PSD, Liviu Dragnea, cu încălcarea prevederilor  
legale, la emisiunea „Viața satului„ în perioada campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare 

 

Stimate doamnă director 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, de ce instituția pe care o conduceți, finanțată din taxele și impozitele noastre ca 

cetățeni, a fost pusă total în slujba liderului PSD, Liviu Dragnea, promovat cu încălcarea prevederilor legale, la emisiunea 
“Viața satului”, în două emisiuni, în perioada campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare? Vă solicit, de asemenea, 
să îmi răspundeți de ce aceste emisiuni nu au fost marcate cu însemnul P de la publicitate electorală?  

Stimată doamnă, televiziunea publică este a tuturor românilor nu o unealtă a unui lider de partid și nici a unui partid 
politic! Mi-ați amintit de TVR din perioada comunistă când la TVR îl vedeam doar pe Ceaușescu. 

Cu deosebită consideraţie, 
Deputat  

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Planul de acțiuni în vederea combaterii reţelelor transfrontaliere 
Stimată doamnă ministru,  
În multe oraşe europene, pe străzile acestora, sunt prezenţi din ce în ce mai mulți cerşetori și din România. Stând cu  mâna 

întinsă, adaptând instant o poveste în funcţie de auditoriu, aceștia reprezentând deja un “brand” cu care NU ne putem mândri. 
Mobilitatea dată de deschiderea granițelor îi ajută pe aceștia totuși să iasă din țară pentru a practica cerșetoria și în afara 
granițelor. 
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Însă, cerşetoria vine la pachet atât cu înşelăciuni, furturi din buzunarele turiştilor, cu fraude ale sistemului social, dar și cu 
trafic de fiinţe umane; unii dintre ei sunt copii care muncesc în stradă, fiind exploataţi, în loc să fie la şcoală, iar uneori acest 
lucru îmbracă chiar forme de sclavie modernă, bazată pe reţele de crimă organizată. 

În acest context, mă adresez dumneavoastră, doamnă ministru, și vă rog să îmi comunicați care este planul de acțiuni 
elaborat la nivelul ministerului pe care îl conduceți în vederea combaterii reţelelor transfrontaliere de cerșetorie și trafic de 
persoane, în special cel cu copii, precum și readucerea acestor copii acasă și în băncile școlilor? 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu stimă,          Deputat  

Florin-Claudiu Roman 
*** 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii 
 

Identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular 
Stimată doamnă ministru,  
Potrivit specialiștilor, în prezent un procent foarte mare din decesele din România, și anume de 60% sunt cauzate de bolile 

cardiovasculare. În țara noastră, mortalitatea provocată de către acest tip de boli este de trei ori mai mare decât cea provocată 
de cancer, fiind principala cauză a speranței de viață reduse (cea mai redusă speranță de viață din țările Uniunii Europene, atât 
la bărbați, cât și la femei). 

Alarmant este și faptul că mortalitatea de cauză cardiovasculară a crescut în rândul tinerilor (la cei sub 50 de ani). 
În acest context, mă adresez dumneavoastră, doamnă ministru, și vă rog să-mi spuneți dacă la nivelul ministerului pe care-

l conduceți a fost elaborat un program național de screening, care să permită identificarea pacienților cu factori de risc 
cardiovascular, și dacă da, cum a fost implementat acesta la nivelul județului Constanța? 

Menționez că doresc răspuns scris.  
Cu stimă,          Deputat  

Bogdan-Iulian Huțucă 
*** 

 

Adresată domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice 
 

Simplificarea procedurii de obținere a numărului EORI 
Stimate domnule ministru, 
Conform reglementărilor în vigoare, orice persoană fizică sau juridică din România, care dorește să importe bunuri din 

afara UE, trebuie să obțină din partea Direcției Generale a Vămilor, din cadrul ANAF, un cod EORI, pe baza căruia se vor 
desfășura procedurile de vămuire a bunurilor importate și de plată a taxelor datorate statului român. 

Din păcate, procedura de obținere a acestui cod este mai mult decât greoaie și interpune o serie de intermediari în relația 
dintre cetățean și autoritatea vamală. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați de ce nu este posibilă obținerea on-line a codului EORI, mai ales 
că numeroși cetățeni au activat Spațiul Virtual Privat utilizat de Ministerul de Finanțe, precum și ce măsuri ați luat, până acum, 
pentru simplificarea procedurii de obținere a EORI. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc.          Deputat  
Cu aleasă considerație,            Sorin Ioan Bumb  

*** 
Adresată domnului Eugen Teodorovici , ministrul Finanțelor Publice 

 

Eliminarea procedurii de ștampilare a ordinelor de deplasare pentru personalul bugetar  
aflat în situația delegării, detașării sau deplasării în interes de serviciu 

Stimate domnule ministru, 
Conform art. 16, al HG 714/2018, persoanele delegate sau detaşate, cu excepţia demnitarilor, au obligaţia de a obţine pe 

ordinul de deplasare viza conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care se deplasează sau a locţiitorului acestuia, cu 
indicarea datei şi a orei sosirii şi plecării. Sunt însă numeroase cazuri în care persoanele aflate în această situație se deplasează 
la operatori privați sau evenimente organizate de operatori privați (conferințe, seminarii, sesiuni de instruire etc.), caz în care 
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ștampilarea ordinului de serviciu nu este posibilă deoarece, conform prevederilor art.V din OG 17/2015, persoanele fizice, 
persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe 
declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau 
încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice. 

Plecând de la aceste prevederi legislative, vă rog să-mi comunicați cum se poate face decontarea cheltuielilor de deplasare 
și al alocației zilnice de delegare pentru personalul bugetar care se deplasează la agenți privați ce nu dețin ștampilă, precum și 
dacă aveți în vedere eliminarea acestei proceduri și eventuala ei înlocuire cu o declarație pe propria răspundere, sub semnătură 
și sub sancțiunea legii penale, în caz de fals. 

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

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată doamnei Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Eliminarea obligativității prezentării dovezii fără drept de circulație, 
 înlocuitoare a permisului de conducere suspendat 

Stimată doamnă ministru, 
Șoferii al căror drept de circulație este suspendat și li se reține permisul de conducere, ca urmare a încălcării legii, primesc 

un document, respectiv o dovadă a reținerii permisului. Ulterior, după expirarea perioadei de suspendare, sau la susținerea 
examenului de reducere a perioadei de suspendare, este obligatorie predarea acestei dovezi înlocuitoare către Poliția Rutieră. În 
foarte multe situații, șoferii în cauză nu mai au această dovadă, sau ea este deteriorată. An acest caz, o nouă hârtie ia naștere, 
respectiv o declarație pe proprie răspundere privind pierderea sau distrugerea dovezii. 

Vă rog să-mi comunicați de ce este necesară utilizarea și predarea acestei dovezi, atâta timp cât toate datele privind 
cazierul rutier al șoferilor există în format electronic la Poliția Rutieră, iar identificarea fiecărui individ se face pe baza Cărții 
de Identitate. Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă aveți în vedere eliminarea acestui document, precum și ce alte măsuri 
aveți în vedere pentru reducerea birocrației în domeniul eliberării permiselor de conducere.  

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

Sorin Ioan Bumb  
*** 

 

Adresată domnului Marius Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale 
 

Modificarea programului de lucru al angajaților din muzee 
Stimate domnule ministru, 
În zilele declarate sărbători legale în România, precum și în zilele declarate libere de Guvern, pentru a face legătura între 

o zi de sărbătoare legală și sfârșitul de săptămână, spre exemplu, numeroși cetățeni pleacă în excursii în țară, unele dintre cele 
mai vizitate obiective fiind muzeele. De altfel, stimularea turismului este și motivul pentru care Guvernul decide să acorde zile 
libere - “punte” - cu recuperare. 

Salariații muzeelor sunt însă bugetari și, la fel ca și restul salariaților din aparatul de stat, beneficiază de aceste zile libere, 
ceea ce face ca numeroase muzee să fie închise tocmai în zilele de vacanță, când fluxul de turiști crește semnificativ. 

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați ce măsuri aveți în vedere, cu aplicabilitate și obligativitate la 
nivel național, asfel încât să fie posibilă funcționarea muzeelor, cu program normal, în zilele declarate sărbători legale. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc.         Deputat 
Cu aleasă considerație,           Sorin Ioan Bumb  

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

Dezvoltarea bazei aeriene 71 din Câmpia Turzii 
Stimate domnule ministru, 
În urma activității în teritoriu, am ajuns în Municipiul Câmpia Turzii. În Câmpia Turzii se află Baza Aeriană 71, un 

element foarte important pentru securitatea României și a flancului estic. 
Dezvoltarea și modernizarea bazei aeriene este de salutat, însă modul și prețul la care se fac exproprierile necesare, 

produc nemulțumiri în rândul persoanelor care au terenuri în zonă.  
Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
1. Care este formula de calcul prin care se stabilește prețul pe care statul îl oferă proprietarilor de  
terenuri? 
2. Ministerul are cunoștință de nemulțumirile provocate de prețul oferit pentru expropriere?  
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc. 

Cu aleasă considerație,        Deputat 
Sorin Dan Moldovan 

*** 
 

Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Reabilitarea pasajului de sub calea ferată din Câmpia Turzii 
Stimate domnule ministru, 
În urma activității în teritoriu, am ajuns în Municipiul Câmpia Turzii. La intrarea în Municipiul Câmpia Turzii, pe 

strada Laminoriștilor există un pasaj de cale ferată care se află într-o stare avansată de degradare. 
Domnul primar Lojigan Dorin mi-a prezentat un portofoliu cu proiecte care au fost realizate cu ajutorul fondurilor 

europene, dar și proiecte care au fost depuse pentru a se obține finanțare. Strada Laminoriștilor urmează să fie reasfaltată 
cu ajutorul fondurilor europene. 

Ca urmare, domnule ministru, vă transmit următoarele întrebări: 
 1. Are Ministerul Transporturilor în plan reabilitarea pasajului de cale ferată de pe strada Laminoriștilor? 
 2. Există în planul de investiții care cuprinde reabilitarea trecerilor la nivel cu calea ferată din Municipiul Câmpia 

Turzii? 
Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,         Deputat 

Sorin Dan Moldovan 
*** 

 

Adresată domnului Constantin-Bogdan Matei, ministrul Tineretului și Sportului 
  

Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea  
nr. 7667A/08.04.2019, referitoare la ,,Activitatea Consiliului Național al Mișcării Sportive” 

 

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

7667A/08.04.2019, care a fost comunicată la Ministerul Tineretului și Sportului în data de 10.04.2019, referitoare la 
,,Activitatea Consiliului Național al Mișcării Sportive”, nu a fost respectat, așa cum prevede art. 198 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, acesta expirând la data de 06.05.2019, 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 
*** 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  15 - 2019  
Săptămâna 3 – 7 iunie 2019  

 

 

90 
 

Adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul Sănătății 

Accesul populaţiei din mediul rural la asistenţa medicală primară în județul Argeș 

Stimată doamnă ministru, 
De ani buni, accentul politicilor de sănătate nu mai cade, aşa cum ar fi normal, pe componenta de prevenţie, în cadrul 

căreia cabinetele medicilor de familie au un rol deosebit de important. Mai mult decât atât, subfinanţarea medicinei de familie 
a determinat o restrângere a acestei componente la nivel naţional, cel mai afectat fiind mediul rural, unde pacienţii au un acces 
limitat la serviciile de sănătate. Din aceste motive, cu ocazia dezbaterii bugetului de stat pentru anul 2019, parlamentarii 
Partidului Naţional Liberal au reuşit să suplimenteze sumele alocate medicinei de familie, chiar în contextul în care 
dumneavoastră ați afirmat că dispuneți de fonduri suficiente pentru a susţine această componentă a sistemului public de 
sănătate. 

Având în vedere faptul că în anul 2018 Ministerul Sănătăţii a avut cea mai slabă execuţie bugetară din istoria recentă, vă 
solicit să răspundeți la următoarele întrebări cu privire la asistenţa medicală primară şi la cabinetele medicale de familie din 
judeţul Argeş: 

1. Câte cabinete de medicină de familie funcţionează în prezent în mediul rural la nivelul judeţului Argeş şi care este rata 
de cuprindere a cetăţenilor rezidenţi în listele medicilor de familie? 

2. Câte localități argeșene nu au deloc sau au un număr insuficient de medici de familie? Câte posturi de medic de familie 
sunt neocupate în județ? 

3. Câte consultaţii au fost oferite în cadrul cabinetelor de medicină de familie din mediul rural din judeţul Argeş în anul 
2018? 

4. Câte persoane înscrise în listele medicilor de familie din mediul rural din judeţul Argeş au efectuat analize gratuite 
periodice, în vedere prevenirii apariției unor boli sau a agravării unor boli cronice? 

5. Câte persoane înscrise în listele medicilor de familie din mediul rural din judeţul Argeş au fost nevoite să recurgă la 
asistenţă medicală de urgenţă, deşi cazurile respective ar fi putut să fie rezolvate la nivelul cabinetelor de medicină de familie? 

6. Care este situaţia investiţiilor realizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate şi/sau de Ministerul Sănătăţii în 
reţeaua de cabinete de medicină de familie din mediul rural din judeţul Argeş în anii 2017 şi 2018? 

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

Dănuț Bica 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan-Gheorghe Trif, ministrul Turismului 
  

Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 
 nr. 7665A/08.04.2019, referitoare la ,,Promovarea României la târgurile de turism în anul 2019” 

 

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

7665A/08.04.2019, care a fost comunicată la Ministerul Turismului în data de 10.04.2019, referitoare la ,,Promovarea 
României la târgurile de turism în anul 2019”, nu a fost respectat, așa cum prevede art. 198 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, acesta expirând la data de 06.05.2019, 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 domnului Anton Anton, ministrul Energiei 

 

Închiderea minelor Lonea şi Lupeni 
Stimate domnule ministru, 
Mass media economică a relatat că, la finele anului trecut, prin Decizia C (2018) 7308 final, Comisia Europeană a stabilit 

că împrumuturile oferite Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. constituie ajutoare de stat acordate în mod ilegal de 
România, cu încălcarea art.108 alin.(3) din TFUE și sunt incompatibile cu piața internă.  
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De asemenea, aceleaşi surse au menţionat că Ministerul Finanţelor Publice va proceda, prin intermediul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, la recuperarea de la beneficiar a ajutoarelor declarate incompatibile, ceea ce va afecta pe 
termen scurt şi mediu activitatea acestei societăţi. 

Din acestea considerente, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi dacă, până la stingerea acestor diferende financiare, veţi 
suspenda programul de închidere a minelor Lonea şi Lupeni, declarate neviabile? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!         Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

Adresată domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale  
 

Suplimentarea organigramelor Caselor Judeţene de Pensii Publice 
Stimate domnule ministru, 
Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Ministerul Muncii au avertizat recent că recalcularea celor peste 5 milioane de 

dosare de pensii poate fi pusă în pericol de lipsa de personal de la nivelul Caselor Judeţene de Pensii Publice precum şi de 
infrastructura IT deficitară. 

În condiţiile în care recalcularea pensiilor pentru cei aproximativ 100.000 de beneficiari ai Legii nr. 221/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a durat aproape 6 luni de zile, este 
evident că insuficienţa personalului şi precaritatea sistemului informatic utilizat sunt probleme acute, pe cale de cronicizare, la 
nivelul instituţiilor subordonate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. 

Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să prezentaţi măsurile pe care le veţi dispune pentru reducerea 
deficitului de personal prin suplimentarea corespunzătoare a  organigramelor Caselor Judeţene de Pensii Publice? 

De asemenea, vă rog să precizaţi care este stadiul de implementare a noii aplicaţii informatice pe baza căreia se vor 
recalcula toate dosarele de drepturi aflate în plată conform noii legi a pensiilor? 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!          Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

Adresată doamnei Liliana Țuroiu, președintele Institutului Cultural Român 
 

Activitățile dedicate de către ICR sărbătoririi Centenarului României 
 

Stimată doamnă președinte, 
România a marcat recent aniversarea Centenarului Marii Uniri, o serie bogată de acțiuni fiind realizate, în acest sens, în 

țară și străinătate. 
Vă rog să-mi comunicați în ce manieră a fost implicat Institutul Cultural Român în sărbătorirea Centenarului României 

Mari și care au fost acțiunile realizate de către fiecare filială din rețeaua ICR.  
Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

Adresată domnului Leonardo Badea, președintele Consiliului ASF 
 

Utilizarea Certificatului de daunalitate în calcul RCA 
Stimate domnule președinte, 
Sistemul actual de calcul al primelor pentru asigurările RCA, bazat pe sistemul Bonus-Malus, nu reflectă cu acuratețe 

comportamentul șoferilor care solicită încheierea unei astfel de polițe. Acest lucru duce la creșterea generală a prețului 
asigurărilor de tip RCA, din cauza numărului mare de incidente de pe șoselele României, fiind astfel dezavantajați exact șoferii 
care au un comportament responsabil în trafic. 

Având în vedere că în alte state UE este folosit Certificatul de daunalitate drept element de departajare al șoferilor, atunci 
când se calculează prima de asigurare auto, precum și faptul că acest tip de document este disponibil și pentru cetățenii români, 
el fiind eliberat, la cerere, de către BAAR, vă rog să-mi comunicați în ce măsură este posibilă introducerea certificatului de 
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daunalitate drept criteriu de departajare a șoferilor, atunci când se are în vedere încheierea de polițe RCA pe teritoriul 
României, astfel încât șoferii care nu produc daune să fie avantajați și să se promoveze, totodată, un comportament responsabil 
la volan. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Cu aleasă considerație,           Sorin Ioan Bumb  

*** 
 

Adresată domnului Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor 
 

Investițiile în dezvoltarea căilor navigabile fluviale 
Stimate domnule ministru, 
Dezvoltarea căilor navigabile interne, în special a Dunării, ar putea constitui un ajutor important pentru competitivitatea 

industriei românești, care își exportă tot mai greu produsele, în lipsa unor conexiuni rutiere sau feroviare corespunzătoare. În 
plus, transportul pe apă are și avantajul decarbonizării, un singur transport naval putând prelua încărcătura a câteva zeci, până 
la câteva sute de camioane, care aglomerează acum șoselele României. 

În aceste condiții, vă rog să-mi comunicați care este strategia României în domeniul dezvoltării rutelor navigabile interne 
și care sunt investițiile pe care le aveți în plan, în acest sector. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

 

Adresată domnului Ioan Deneș, ministrul Apelor și Pădurilor 
 

Lucrările de apărare împotriva inundațiilor 
Stimate domnule ministru, 
An de an România se confruntă cu inundații, efectele acestora devenind din ce în ce mai severe, amplificate și de 

schimbările climatice din ultimii ani. 
Vă rog să-mi comunicați ce lucrări se află în desfășurare, la nivel național, care este stadiul realizării acestora și termenul 

de finalizare al fiecărei lucrări, în vederea conformării cu Directiva 2007/60/CE privind apărarea împotriva inundaților. 
Menționez că doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 

 

Adresată domnului Niculae Bădălău, ministrul Economiei 
 

Situația curentă a companiei CupruMin Abrud 
Stimate domnule ministru, 
CupruMin Abrud este un agent economic vital pentru zona Munților Apuseni, fiind una dintre cele mai importante 

companii românești și singurul producător de minereu de cupru din țara noastră. 
Vă rog să-mi comunicați care este situația economică curentă a CupruMin Abrud, dacă indicatorii economici de 

performanță ai conducerii au fost atinși și care sunt măsurile luate, în ultimul an, pentru dezvoltarea activității acestei societăți 
comerciale din portofoliul Ministerului Economiei. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb  
*** 
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 

 

Măsuri pentru asigurarea necesarului de locuri în unităţile preşcolare 
 

Doamnă ministru,  
Guvernul din care faceţi parte susţine că sprijină natalitatea şi politicile sociale favorabile familiei. Cu toate acestea, an de 

an sunt semnalate probleme ale tinerilor familii sau ale unor părinţi singuri care nu găsesc pentru copiii lor locuri în unităţile 
de învăţământ preşcolare. Este abia final de an şcolar, dar în grădiniţe au început deja înscrierile în masă.  

Din informaţiile primite la Cabinetul Parlamentar din Baia Mare – Maramureş ştiu că în judeţ sunt probleme cu locurile 
din grădiniţe, mai ales în oraşe şi situaţia nu este una punctuală. Grupele sunt supraaglomerate, în consecinţă condiţiile nu sunt 
ideale. În lipsa unor alternative, părinţii sunt nevoiţi să facă eforturi financiare serioase pentru a plăti persoane care să se ocupe 
de copii cât timp sunt plecaţi la muncă. În acest context, vă rog să aveți amabilitatea de a-mi răspunde punctual la următoarele 
întrebări:  

1. Câte locuri sunt disponibile în unităţile de învăţământ preşcolar din Maramureş şi câţi copii s-au înscris deja? 
2. Există măsuri/programe sau proiecte pentru asigurarea necesarului de locuri în unităţile preşcolare din Maramureş şi 

din ţară? 
Menţionez că doresc răspuns scris.        Deputat 

Dr.VioricaCherecheş 
*** 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Calendarul admiterii la liceu 
Doamna ministru, 
Unul din dezideratele menţionate frecvent în timpul prezentărilor în județe a viziunii „Educația ne unește”, a fost 

”stabilitatea sistemului”. 
În acest context, menționez că de curând aţi trimis şi apoi imediat ați retras de la publicarea în Monitorul Oficial, un Ordin 

de Ministru pentru modificarea Calendarului admiterii la liceu. Probabil că retragerea lui s-a făcut datorită faptului că aţi 
înţeles haosul în care se intra. Cu toate acestea, acum, nu se respectă calendarul în vigoare iar termenul de tipărire a broşurilor 
cu informaţii despre admiterea în liceu, 13 mai 2019, a fost mult depășit. Toate acestea se întâmplă datorită faptului că nu aţi 
aprobat nici până acum planurile de şcolarizare transmise de inspectoratele şcolare, deși suntem cu doar o săptămână înainte de 
finalizarea anului școlar pentru elevii de clasa a opta.  

Neaprobarea planurilor de şcolarizare în termen face ca directorii şi profesorii să nu ştie pe ce clase se vor baza în anul 
următor şcolar şi implicit ce anume din oferta lor educaţională să popularizeze în rândul absolvenţilor de gimnaziu. De 
asemenea, părinţii sunt complet debusolaţi, pentru că nimeni nu le poate explica ce se întâmplă şi nici nu ştiu între ce clase pot 
alege pentru copiii lor. 

Doamna ministru, vă rog să îmi spuneţi care sunt motivele pentru care nu ați semnat nici până în acest moment, respectiv 
29 mai,  ordinul care aprobă planurile de şcolarizare? Ce măsuri ați luat pentru mediatizarea ofertei școlare la absolvenții de 
gimnaziu?  

Cum susțineți dezvoltarea învățământului profesional fără o promovare intensă a lui, fără a pregăti baza materială, dar și 
profesorii și maiștrii necesari, fără a consulta agenții economici pentru a determina nevoile lor specifice, astfel încât, oferta 
educațională să fie corelată cu cererea de pe piața muncii? 

Aştept răspuns în scris.        Deputat 
Cu stimă,             Florica Cherecheş 

*** 
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Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei Naţionale 
 

Viziunea ”Educaţia ne uneşte” 
Doamna ministru, 
De câteva săptămâni, aţi lansat un document de viziune intitulat ”Educaţia ne uneşte”. Având un titlu frumos, acesta 

înţeleg că dezvoltă, după cum îi spune şi numele, o viziune asupra modului în care ar trebui să arate sistemul educaţional după 
viitoarea lege a educaţiei.  

După un periplu prin mai multe judeţe, în care aţi prezentat această viziune în faţa diverşilor actori educaţionali 
importanţi, aţi solicitat inspectoratelor şcolare diseminarea acesteia în rândul profesorilor şi, în măsura posibilităţilor, a 
membrilor comunităţilor locale.  

Văzând amploarea cu care popularizaţi acest document, vă întreb, Doamna Ministru, dacă aceasta este o viziune personală 
a dumneavoastră sau o viziune asumată de partidul din care faceţi parte? În ce măsură, la elaborarea ei, aţi ţinut cont de 
proiectul Administraţiei Prezidenţiale intitulat ”România Educată” , care a implicat de-a lungul celor peste 2 ani, mii de 
specialiști în educație, părinți și beneficiari direcți ai procesului de educație, alți membri ai societății?  

Aştept răspuns în scris. 
Cu stimă,          Deputat 

Florica Cherecheş 
*** 

 

Adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale 
 

Măsuri privind siguranța rutieră a elevilor 
Stimată doamnă ministru, 
Un studiu realizat de cercetătorii Universității Babeș-Bolyai din Cluj (https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1214) a 

analizat 1305 de accidente pietonale în care au fost implicate persoane de vârstă școlară (2 – 20 de ani), cu 222 de morți și 
răniți grav. Conform acestui studiu, locurile unde se produc cele mai multe accidente rutiere sunt în zonele cu trafic rutier și 
pietonal ridicat, în special în proximitatea școlilor. O concluzie a studiului a evidențiat că numărul victimelor pietonale de 
vârstă școlară a reprezentat 13% din total. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri aveți în vedere astfel încât să fie eliminate accidentele pietonale în care sunt implicați elevii? 
2. În ce constă colaborarea instituțiilor cu responsabilități în acest domeniu și cum sunt adoptate măsurile privind 

limitările de viteză, crearea de noi treceri de pietoni, amplasarea indicatoarelor rutiere și realizarea marcajelor în preajma 
școlilor? 

3. În ce condiții Ministerul Educației poate solicita amenajarea de benzi speciale pentru staționarea mașinilor care 
transportă elevi, fără a crea blocaje în trafic și pentru siguranță lor? 

4. Ce măsuri au fost luate pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor privind accidentele rutiere? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

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

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne 
 

Cine ne mai apără de jandarmi? 
Stimată doamnă ministru, 
Recent, în localitatea Topoloveni, în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, mai mulți cetățeni, 

care își exprimau public nemulțumirea față de liderul PSD, au fost ridicați și duși cu dubele Jandarmeriei la o secție de poliție 
până când acesta și-a încheiat acțiunea electorală din localitate. 

În contextul dat, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Care au fost motivele și starea de pericol ce au determinat plasarea protestatarilor la o secție de Poliție? Cât timp au 

fost reținuți și ce măsuri au fost luate împotriva lor? 
 Care este ordinul consemnat în jurnalul de operațiuni al Jandarmeriei, cine și de ce a dat acest ordin? 
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 De ce le-a fost interzis protestatarilor de către jandarmi filmarea/transmiterea de imagini de la fața locului, atât timp 
cât erau pe un spațiu public? Dacă scandau pro-PSD și pro-Dragnea era permisă filmarea? 

 Cum argumentați faptul că punerea în aplicare a ordinului de ridicare a protestatarilor riscă să se încadreze la 
nerespectarea articolului 30 din Constituția României, care garantează libertatea de exprimare a opiniilor și libertatea de 
comunicare în public? Jandarmii se fac vinovați de purtare abuzivă și lipsire ilegală de libertate? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

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

 
 
 
 

 Interpelare 
 

Adresată:  domnului Gabriel- Benjamin Leș,  ministrul Apărării Naționale,          
De către:  domnul Deputat Nicolae Neagu, Partidul Național Liberal 
Obiectul interpelarii: emiterea unei hotărâri de Guvern pentru punerea în aplicare a modificărilor privind stabilirea 

cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chiria cadrelor militare în activitate 
 

Stimate domnule ministru, 
În luna noiembrie a anului 2018 Parlamentul României a adoptat Legea nr. 288 din 29 noiembrie 2018, lege care modifică 

anumite acte normative, printre care și Legea nr 80/1995 privind statutul cadrelor militare.  
Modificările aduse de actul normativ mai sus menționat au fost foarte mult așteptate de către personalul militar, oferind 

posibilitatea cadrelor militare care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi care contractează 
un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe să beneficieze de compensaţia lunară pentru chirie, pe o 
perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă 
creditului.  

Deși legiuitorul, Parlamentul României, a votat aceste modificări legislative, cadrele militare nu pot beneficia încă de 
această facilitate, deoarece Guvernul României nu a adoptat niciun act normativ de modificare a H.G nr. 1.867 din 22 
decembrie 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare 
în activitate din Ministerul Apărării Naționale. 

Așadar, domnule Ministru, vă rog să-mi comunicați dacă până la această dată, ați inițiat demersuri de a reglementa cele 
relatate mai sus, pentru a veni în sprijinul acestei categorii de personal, cadrele militare, care cu cinste și onoare servesc patria, 
atât pe teritoriul României cât și în teatrele de operații.  

Astept răspunsul dvs. în scris pe adresa cabinetului parlamentar : Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr 34. 
  

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate  
Maghiare din România 

 
 

 Declarație 
 

Declarație politică 
 

Legea 128/2018pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 500/2018   reglementează fără echivoc și fără a fi necesară o altă legislație secundară, 
obligația Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a permite tuturor medicilor specialiști din 
sistemul public și sistemul privat deopotrivă să elibereze rețete compensate, bilete de trimitere și concedii medicale tuturor 
pacienților asigurați de CNAS.  

Citez alineatul (5) din art. 386 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății:  “În vederea exercitării dreptului 
de liberă practică, casele de asigurări de sănătate au obligația să încheie un contract cu medicul prevăzut la alin. (1) lit. b), 
prin care acesta dobândește dreptul de a elibera certificate de concediu medical, bilete de trimitere pentru consultații și 
investigații paraclinice gratuite, rețete gratuite sau compensate." 

Prin amânările transpunerii în practica de zi cu zi a celor stipulate în lege, prin explicații verbale nelegale, fără să le 
elibereze vreun act scris cu număr de înregistrare la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate medicilor specialiști care 
solicită acest drept al lor,  Ministerului Sănătății și CNAS îngreunează accesul liber al pacienților și asiguraților la 
medicamentele compensate și la investigațiile paraclinice gratuite. 

Nu fac altceva decât mențin circuitele ineficiente și suplimentare din sistemul medical, astfel agravând starea de sănătate 
a bolnavilor, astfel obligați să se întoarcă la medicul de familie pentru prescrierea rețetei simple în rețetă compensată, 
decontând suplimentar și o altă consultație. 

Neaplicarea legii și interesul în tergiversarea finalizării actului medical sunt de neînțeles în condițiile în care, la începutul 
anului calendaristic actele adiționale la contractele de servicii medicale cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate se 
semnează cu valoare 0, în consecință și acești medici dornici să finalizeze actul medical ar putea avea contract cu valoare 0 
pentru serviciile de consultații oferite, și, subsecvent contracte pentru eliberarea actelor mai sus amintite. Există protocoale și 
norme pentru evaluarea cabinetelor de ambulatorii și nu există nici un impediment legal de a solicita cititoare de card de 
sănătate și raportare lunară cabinetelor medicale astfel definite. 

 

Deputat 
Dr. Vass Levente 

*** 
Declarație politică  

Cimitirul din Valea Uzului a devenit foarte cunoscut în perioada ultimelor săptămâni, dar, din păcate, contextul în care 
acest cimitir a devenit cunoscut în toată țara este dezolant și marcat de ilegalități. 

Am citit în zilele trecute, că primarul localității Dărmănești a aprobat organizarea manifestărilor dedicate Zilei Eroilor, pe 
6 iunie, în incinta Cimitirului International din Valea Uzului. Întrebarea este dacă o autoritate locală are sau nu dreptul să 
aprobe organizarea unui eveniment pe teritoriul unei alte unități administrativ teritoriale? Vă rog să rețineți că localitatea Valea 
Uzului aparține de comuna Sânmartin din județul Harghita, nicidecum orașului Dărmănești din județul Bacău. 
În altă ordine de idei, aș dori să punctez următoarele: 

 Autoritățile locale din orașul Dărmăneşti, județul Bacău, au decis să ridice mai multe cruci în memoria soldaților 
români căzuți în Primul şi al Doilea Război Mondial şi un monument dedicat eroilor. Construcțiile, după cum bine 
știți, au fost amplasate ilegal, acest fapt a fost constatat de mai multe autorități ale statului  precum Ministerul Culturii 
și Identității Naționale, Inspectoratul de Stat de Construcții. Adică modificările au fost efectuate ilegal. 

 Mai mult, Ministerul Apărării Naţionale subliniază de asemenea, că modificarea suprafeţelor de amplasare, 
strămutarea, reamenajarea mormintelor de război străine sau orice intervenție asupra monumentelor comemorative de 
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război străine aflate pe teritoriul României se face cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi cu respectarea 
legislaţiei în domeniul autorizării construcţiilor. Totodată, MApN spune că , "de la înfiinţarea sa, în anul 2004, Oficiul 
Naţional pentru Cultul Eroilor nu a emis vreun aviz pentru intervenţiile efectuate în Cimitirul Eroilor de la Valea 
Uzului". Adică modificările au fost efectuate fără aprobare. 

 Totodată, Primăria Dărmănești nu a luat în considerare nici prevederile Legii nr.300/2008 pentru ratificarea Acordului 
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din 
România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008, care la 
articolul 8 prevede foarte clar următoarele: În cazul în care împreună cu mormintele de război române sau ungare într-
un loc dat se află morminte de război ale altor state, iar activitatea de îngrijire a mormintelor va produce schimbări, 
înaintea luării măsurilor de schimbare este necesară punerea de acord cu organele de resort ale statelor implicate. 
Adică modificările au fost efectuate cu încălcarea tratatelor internaționale. 

 Din păcate, la numai o lună după ce Inspectoratul de Stat în Construcții a emis adresa prin care a sesizat primăria 
Dărmănești despre nerespectarea legilor în vigoare în legătură cu amplasarea construcțiilor în cimitir, prefectul 
județului Bacău a emis o adresă privind caracterul nelegal al hotărârii Consiliului Local Dărmănești prin care spune 
clar: domeniul nu poate fi inventariat în domeniul public al UAT Dărmănești. 

Doamnelor și domnilor,  
Contextul juridic este unul extrem de clar: executarea lucrărilor de construcții ilegale pe mormintele ostașilor căzuți în 

Valea Uzului întrunește elementele infracțiunii de profanare de morminte, prevăzută în art. 383 a Codului Penal, iar acțiunile 
de provocare ulterioare reprezintă incitarea la ură și discriminare conform art. 369 al Codul Penal. Crucile din beton construite 
de administrația locală Dărmănești fără autorizație, din bani publici și pe suprafața altei localități, sunt un abuz în serviciu 
flagrant. 

Contrar solicitării UDMR, Guvernul nu a întreprins măsurile necesare pentru a preveni agravarea situației, deși acest 
lucru este de datoria autorităților. Guvernul trebuie să oprească practicarea dublei măsuri de către organele și instituțiile 
publice implicate, care, în mod repetat, tratează etnicii maghiari din Transilvania ca cetățeni de rangul doi al acestei țări. 
Atitudinea Guvernului este inacceptabilă din punct de vedere etic, moral și politic. Solicităm Guvernului să înlăture 
construcțiile amplasate ilegal în cimitirul din Valea Uzului și să demareze din oficiu cercetările privind abuzurile primarului 
din Dărmănești și ale celorlalți autori, care au contribuit la escaladarea tensiunilor. 

Guvernul are o responsabilitate foarte mare în rezolvarea acestei situații. Solicităm ca legile României să fie 
implementate, și conform Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al 
mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 
martie 2008 să fie întrunită comisia de specialitate a celor două țări pentru rezolvarea urgentă a acestei situații. Guvernul este 
responsabil evoluția regretabilă a evenimentelor: într-o țară în care milităm pentru statul de drept nu se poate tolera o astfel de 
abatere de la cadrul legal. 

Revenind la ideea organizării evenimentelor programate la 6 iunie, a.c.: modul de organizare și mobilizare reamintesc de 
tristele evenimente din martie 1990, când la Târgu Mureș mii de români isterizați de propagandă, îndemnați voalat de autorități 
au atacat cetățenii de etnie maghiară. Propagandă în presă există, isterizare în rândul populației există, îndemnare din partea 
autorităților, prin aprobarea ilegală a manifestărilor, există. Deci vă întreb de aici, de la acest microfon: doriți să existe un nou 
incident?  

Comunitatea maghiară nu își dorește acest lucru. Noi ne dorim conviețuire pașnică într-o țară prosperă. Ne dorim 
demnitate și egalitate în drepturi pentru toți cetățenii. Ne dorim un stat de drept. Ne dorim să nu existe conflicte de  natură 
etnică nici în Valea Uzului, nici în altă parte. 

Deputat 
Korodi Attila 

*** 
Declarație politică 

Diversitate etnică – valoare sau pericol? 
Am trăit și vizita Papei Francisc în România, prilej pentru președintele României să declare că România este un exemplu 

de bună practică în ceea ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Declarația 
președintelui venea încă în prima zi a vizitei, la București, de unde Sfântul Părinte urma să facă turul „bogăţiei etnice, culturale 
şi religioase a României” – cum declara purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Alessandro Gisotti. Numai că această bogăție 
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etnică se pare deranjează pe unii, iar acele drepturi care sunt respectate exemplar, există doar la nivelul declarațiilor. Numai 
așa se explică că autorităţile române au obligat să fie acoperite inscripţiile maghiare de pe veşmintele liturgice purtate de 
Suveranul Pontif la slujba de la Şumuleu Ciuc. Mottoul vizitei papei „Járjunk együtt” adică „Să mergem împreună” 
inscripționat în limba maghiară deranjează, deși este vorba de limba maternă a 1,3 milioane de cetățeni ai acestei țări. Este 
aceasta într-adevăr o problemă? Sau deranjul era oare din cauza imaginilor filmate, ca nu cumva acestea să transmită în afara 
țării existența comunității maghiare?  

Revoltător și inadmisibil!  
Dar am o veste proastă pentru cei care s-au gândit că pot ascunde aceste adevăruri. Istoria se cunoaște și în Vatican. 

Permiteți-mi să vă amintesc de discursul rostit la Blaj de Sanctitatea Sa, după ce a binecuvântat martirii greco-catolici. Papa 
Francisc dă exemplu Edictul de la Turda, proclamată în 1568, condamna toate formele de extremism și declara pentru prima 
dată în Europa libertatea religioasă, iar referitor la limba sau limbile vorbite de diferitele comunități permiteți-mi să adaug, 
acum în prag de Rusalii, că Sfântul Duh a coborât asupra apostolilor și i-a înzestrat cu puterea de a vorbi în limbi pe care nu le 
cunoșteau până atunci, tocmai pentru a comunica cu fiecare popor în limba lui maternă!  

 

Deputat 
Biró Zsolt 

*** 
 Întrebări 

 
 
Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministerul Afacerilor Interne 
  

Probleme în funcționarea sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" 
 

Stimată doamnă ministru, 
Mă adresez dumneavoastră în urma unor sesizări cetățenești venite în urma grindinei și rafalelor de vânt puternice care au 

afectat municipiul Baia Mare și localitățile din vecinătatea acestuia în data de 28 mai 2019. Această furtună puternică a 
măturat străzile orașului, iar bucățile de gheață au creat pagube serioase bunurilor și imobilelor. 

Ținând cont că măsurile de răspuns luate în situații de urgență de instituțiile abilitate ale statului trebuie precedate de 
informarea rapidă a cetățenilor aflați în zonele cu risc major, pentru adoptarea unui comportament adecvat necesar asigurării 
autoprotecţiei în caz de urgență, prin OUG nr. 72/2017.a fost implementat Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de 
urgenţă "RO-ALERT". 

În conformitate cu OUG nr. 72/2017, în calitate de autorități responsabile, Departamentul pentru Situații de Urgență 
(DSU) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și alte autorități au rolul principal de avertizare a populației, 
iar Serviciul de Telecomunicații Speciale are rol de sprijin privind asigurarea continuității funcționării rețelelor de comunicații 
și informatică pentru Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (SNMSU). Operatorii sunt responsabili 
pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare interconectării Sistemului RO-ALERT cu infrastructurile rețelelor proprii. 

Vă atrag atenția asupra faptului că difuzarea mesajului de tip Cell Broadcast cu privire la avertizarea meteorologică și 
alarmarea populației a venit după 15 minute de furtuna puternică, însoțită de o ploaie cu grindină de mari dimensiuni.  

Având în vedere creșterea frecvenței evenimentelor negative generate de manifestarea fenomenelor meteo periculoase 
soldate cu pagube materiale serioase, în unele cazuri chiar și cu pierderea de vieți omenești, consider că Sistemul RO-Alert ar 
trebui să ia măsuri prompte în informarea populației cu privire la pericolele ce ar urma a avea loc. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez următoarele întrebări: 
Stimată doamnă ministru, vă rog să îmi precizați care este cauza pentru situația apărută privind locuitorii municipiului 

Baia Mare care au fost atenționați cu privire la fenomenul meteorologic extrem cu întârziere de 15 minute?  
De asemenea, ce demersuri intenționați să luați pentru a remedia această problemă și să faceți tot posibilul ca Sistemul 

RO-ALERT să îndeplinească funcția pentru care a fost conceput. 
Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc. 
Cu deosebită considerație,        Deputat 

Apjok Norbert 
*** 
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Grupul parlamentar al Alianței 
Liberalilor și Democraților 

 Declarații politice 
 

România exportă jumătate din mierea produsă 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Avem motive de laudă atunci când vorbim de mierea românească. Țara noastră este principalul producător din Uniunea 

Europeană. Jumătate din mierea produsă în România este exportată. Chiar și așa, producția internă nu acoperă întreaga nevoie 
și în magazine găsim miere de import.  

România este unul dintre cei mai importanţi producători de miere din blocul comunitar.  Avem aproximativ 40 de mii de 
apicultori, înregistraţi oficial, care, împreună, deţin peste 1,6 milioane de familii de albine. În fiecare an producem, în 
medie, peste 25 de mii de tone de miere. Cel mai bun an a fost 2015 când ne-am situat pe primul loc în Europa cu o producţie 
de 35 de mii de tone. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte consumul, suntem la coada clasamentului.  

Anual, un român consumă în medie doar 550 de grame de miere, un consum în creştere faţă de acum 10 ani, dar, 
comparativ cu cele două kilograme consumate în Germania sau 1,5 kilograme în Olanda şi Belgia, el se situează încă în coada 
clasamentului european. Mai bine de jumătate din cantitatea de miere pe care România o produce, merge la export.  Adică 
între 12 şi 15 mii de tone, în funcţie de cât de bun a fost anul respectiv. O bună parte din cealaltă jumătate este vândută în ţară 
prin diverşi procesatori şi doar foarte puţină direct de către cei care o produc. 

Exporturile de miere se ridică la 50 - 60% din producţia totală anuală de miere, de circa 20.000 de tone, iar 80% din ceea 
ce exportăm pleacă în Germania şi restul în Spania şi ţările nordice, de fapt în zonele în care se înregistrează cel mai mare 
consum de miere. Mierea românească mai ajunge şi în China sau în Orientul Mijlociu, dar în cantităţi minuscule. 

Sectorul de miere ecologică a fost un sector care a debutat foarte bine în România. Sunt în conversie şi certificare aproape 
100.000 de familii de albine, iar în cei mai buni ani s-au obţinut în jur de 3.000 - 3.500 de tone de miere ecologică. 

Însă, marea problemă este că procesatorii amestecă mierea, pentru a-și maximiza profitul. Miere românească sută la sută 
nu mai găsim decât de la unul-doi-trei procesatori. Apicultorii, în general, vând pe marginea drumului. Sunt în jur de 20 de 
procesatori care, din păcate, amestecă acest produs românesc cu produse venite din spaţiile extracomunitare, precum Ucraina, 
China, Mexic, Argentina şi nu mai ştim ce consumăm, din păcate. 

Apicultorii sunt de părere ca o soluție pentru o miere de calitate ar fi înființarea unor cooperative de către aceștia. Însă 
problema majoră cu care se confruntă apicultorii în ultimii ani este schimbarea climatică. Modificarea bruscă a temperaturilor 
și a vremii a devenit tot mai frecventă, afectând serios activitatea albinelor. 

La Comisia pentru agricultură se află în dezbatere proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 
383/2013. Dorim ca prin viitoarea lege să aducem pe mesele românilor miere și produse apicole de calitate superioară. 

Vă mulțumesc!                     Deputat 
Ică Florică Calotă 

*** 
Declarație politică 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
În actualul context politic complicat, imprevizibil și plin de intoleranță, ură și dezbinare, numai pretențiile exagerate ale 

extremiștilor maghiari cu privire la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului din orașul Dărmănești, jud. Bacău, mai 
lipseau societății românești!! 

În fapt, aceste pretenții pe această temă, susținute puternic de UDMR, s-au constituit ca instrument de presiune asupra 
Guvernului, privitor la anunțata moțiune de cenzură a Opoziției parlamentare, practicându-se dezinformarea deșănțată, plină de 
ură și lipsită de respect față de memoria ostașilor români căzuți pe aceste meleaguri în cele două războaie mondiale! 

Este bine știut că în data de 11 mai 2019, primarul Orașului Dărmănești – Toma Constantin, a anunțat într-o conferință de 
presă, amânarea manifestărilor dedicate sfințirii solei destinate eroilor români până la lămurirea situației juridice a terenului pe 
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care a fost amplasat Cimitirul Internațional al Eroilor. Mai mult decât atât Prefectura jud. Bacău, a demarat în regim de urgență 
procedurile de constituire a Comisiei de Grănițuire între cele două UAT-uri, iar pe acest subiect, remarcăm pasivitatea 
organizației județene a PSD, ca partid principal de guvernământ. Totuși, extremismul maghiar a continuat acțiunile 
provocatoare, prin acoperirea crucilor ostașilor români cu saci negri de plastic, prin blocarea accesului în cimitir, ca într-un 
final, un oficial maghiar din  localitatea Sânmartin, jud. Harghita, să invoce iresponsabil prezența unor trupe străine în zonă, 
tensionând și mai mult situația!! 

De altfel, noi dorim să trecem Carpații numai în interes turistic sau de business, dar dacă așa nu se mai poate, sfătuim 
extremiștii deșănțați să nu ne provoace să-i trecem din alte motive…!! Așa că îi îndemnăm la mai multă cumpătare și respect 
al majorității românești! 

Totuși, nu înțelegem ce mai vor maghiarii prin vocea UDMR-ului, din moment ce se bucură de tot felul de privilegii 
privind autonomia lingvistică, culturală și administrativă, timp în care România, este menționată pozitiv în UE privind 
exemplul de bune practici în materie de minorități…?! 

Probabil mai doresc ”clauza minorității celei mai favorizate și autonomie prin declanșarea unui conflict interetnic”, din 
moment ce nimic nu-i mai mulțumește…! 

Închei cu un sfat prietenesc și împăciuitor: ”fraților maghiari, nu puneți la grea încercare răbdarea majorității românilor 
prin generarea unor evenimente care, ulterior nu mai pot fi stăpânite de nimeni altcineva ”!!! 

Vă mulţumesc,           
Deputat 

Constantin Avram 
*** 

Credinţa, între ipocrizie şi sinceritate 
 

   Trei zile de minuni, în care natura pare a se fi supus voinţei divinităţii, în timpul pelerinajului frăţesc în Româna, al 
Papei de la Roma. Pentru unii dintre noi, trei zile înseamnă termenul de garanţie al oricărei minuni. Pentru alţii, cei mai 
numeroşi, vizita Sanctităţii Sale, Papa Francisc în comunităţile creştine trăitoare în Grădina Maicii Domnului are o puternică 
însemnătate spirituală, Biserica Ortodoxă Română arătându-şi deschiderea pentru unitatea în credinţă, propovăduită de înaltul 
prelat al Vaticanului, precum şi de antecesorul său, Papa Ioan Paul al II-lea. Totodată, apreciem că gestul de apropiere aparţine 
unei personalităţi copleşitoare nu numai pentru lumea contemporană, ci pentru întreaga istorie a papalităţii, după cum 
apreciază înşişi unii dintre apologeţii Sfântului Scaun. 

   Marcat de expresia îndemnului sincer la unitate sub semnul Crucii, evenimentul istoric pe care l-am trăit, sau la care am 
avut privilegiul să asistăm prin participare directă ori prin intermediul televiziunilor, constituie prilejul rarisim de a vedea o 
demonstraţie de apostolat autentic, asemenea celui săvârşit de Sfântul Apostol Andrei, pe pământul românesc.  

   Au fost momente de extaz pentru credincioşi, nu doar pentru ortodocşi. A fost, în egală măsură, prilejul oportun pentru 
unii politicieni români de a face o baie de mulţime pentru un plus de popularitate, în vederea proximelor alegeri. Laolaltă cu 
oamenii înlăcrimaţi de profundele trăiri religioase insuflate de cuvintele sincere şi însufleţitoare ale Papei, am zărit şi feţe 
zâmbitoare, dar nu era zâmbetul firesc de fericire la împlinirea unui vis nobil, ci unele emfatice, de automulţumire, ca atunci 
când îţi iese bine o afacere. Să-mi fie iertat dacă mă înşel, dar eu sunt convins că asta am văzut. Umăr la umăr, aşa cum bine se 
cade într-o asemenea împrejurare solemnă, oponenţii politici ai României dădeau impresia că s-au împăcat, aproape că au 
ajuns la o comuniune spirituală, împărtăşind învăţăturile Sfântului Părinte. 

   În timp ce tocmai se înălţa spre cer avionul ce-l ducea la Roma pe înaltul prelat, unele televiziuni româneşti dezbăteau, 
deja, de mama focului, chestiuni politice autohtone, în maniera verbală consacrată, pe stil dâmboviţean. Nimic nu rămăsese din 
evlavia afişată pe timpul vizitei papale. Nici măcar pentru impresia artistică. În acele momente, involuntar mi-au revenit în 
memorie gesturile Papei Francisc, zâmbetul său pacifist, modestia, umilinţa în faţa fraţilor de credinţă, din toate acestea 
izvorând măreţia sa. Cât de greu poate fi să-i urmăm pilda? Să redevenim oameni adevăraţi, uniţi într-o singură credinţă, aceea 
că suntem cu toţii fiii Domnului… 

   Cui folosesc, oare, convulsiile sociale şi dezbinarea, decât celor care nu ne iubesc nici pe noi, nici ţara noastră, nici pe 
Dumnezeu?! Papa ne-a vorbit despre PATRIE, despre bunătate, despre unirea în credinţă, despre calea pe care trebuie s-o 
urmăm ÎMPREUNĂ, spre folosul comun. Nimic greu de înţeles, nimic greu de făcut. Toată filozofia lumii a fost cuprinsă în 
discursurile sale de o simplitate impresionantă. 

   Am convingerea că îndemnurile Papei au produs reverberaţie în sufletul celor mulţi, că era necesară şi că vor da rodul 
chiar şi în inimile celor care, fără să-şi dea seama, rătăciseră drumul bun. Se cuvine să apreciem şi strădania autorităţilor 
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române în asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea unui eveniment de asemenea anvergură. De asemenea, a 
voluntarilor care au contribuit la reuşita unui pelerinaj de răsunet pentru toată omenirea, nu doar pentru Europa. 

   Cuget că trimisul Vaticanului ne-a lămurit şi cât de uşor este să redevenim puternici, ca oameni aparţinând aceluiaşi 
popor, dacă avem capacitatea de a ne privi sincer pe noi înşine şi unii pe alţii, unindu-ne în realizarea ţelurilor comune, la nivel 
naţional, european şi mondial. Este suficient să înţelegem, să vrem, să acceptăm, să credem. Este calea cea mai uşoară spre 
desăvârşire.  

Deputat 
Niță Mihai 

*** 
 

Amenințările Opoziției nu sunt o noutate, după ce USR și PNL au votat 
împotriva dublării alocațiilor pentru copii și împotriva Autostrăzii Tișița - Albița 

Stimați colegi,  
Modul în care câștigătorii alegerilor europarlamentare își gestionează rezultatul arată ce ne așteaptă în cazul în care ar 

ajunge la guvernare.  
„Să tăiem de aici, să tăiem de dincolo, să anulăm facilități, să dăm afară” - acesta este programul de guvernare care ne 

așteaptă din partea actualei Opoziții - cel puțin a acelei jumătăți de Opoziție care vrea să vină acum la putere – un program 
bazat pe ambiții personale, nu pe analize, pe studii de impact, pe realități.  

A fi responsabil nu înseamnă a-ți propune să elimini, de exemplu, facilitățile pentru sectorul IT, ci înseamnă a face o 
analiză care să ne spună dacă aceste facilități și-au atins scopul, dacă mai sunt necesare și în ce măsură, înseamnă a evalua 
impactul eliminării lor și abia apoi a lua o decizie.  

Da, cred că e necesară o astfel de analiză în cadrul coaliției de guvernare, prin care să vedem ce sectoare au nevoie de un 
impuls din partea statului sau de susținere pentru o perioadă, așa cum au fost evaluările în sectorul construcțiilor, iar până la o 
decizie finală să subliniem că punctele de vedere reprezintă opinii personale și atȃt.  

Ca parlamentar, punctul meu de vedere este că nu trebuie să reînviem practicile din perioada 2008-2012, în care unele 
măsuri au generat drame familiale și sociale, ajungȃndu-se până la sinucideri.  

Această majoritate de acum implementează un program care duce la creștere economică și creștere a nivelului de trai, și 
așa trebuie să rămână pentru fiecare român.  

În ce mă privește, sunt pentru reducerea graduală a aparatului bugetar, dar fără disponibilizări, prin blocarea parțială a 
angajărilor și prin redistribuirea personalului între și în cadrul instituțiilor unde există această necesitate.  

Stimați colegi, vreau să vă comunic că numărul vasluienilor beneficiari ai ajutorului social a coborât până la 8000 de 
persoane și scade lunar cu aproximativ 100, ceea ce arată că discuția despre risipa din această zonă a asistenței sociale trebuie 
să înceteze. Nu acest număr redus de oameni sărmani destabilizează bugetul de stat, ci acele sectoare în care discriminarea 
pozitivă duce la venituri „neimpozitate” sau „speciale”, spuneți-le cum vreți, de mii de euro pe lună, iar aici da, sunt de acord 
că e nevoie de analize și de măsuri. Întotdeauna am cerut în primul rând investiții pentru zonele sărace, nu ajutoare sociale, și 
îmi mențin punctul de vedere.  

Reprezentanții USR și PNL și-au arătat intențiile nu prin amenințările de acum, ci prin fapte concrete. Mă refer aici la 
votul dat Legii bugetului, unde au fost nu doar împotriva dublării alocațiilor pentru copii, ci și împotriva proiectului 
Autostrăzii Tișița – Albița și împotriva tuturor proiectelor de infrastructură ale județului Vaslui. 

 

Deputat 
Daniel Olteanu 

*** 
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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 domnului 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 asemenea, vă rog să solicitați 
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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. 

3. 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. 

4. 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/șlam-uri cu conținut de substanțe periculoase a fost cauzată de mai multe neconformități. Printre acestea se numără: 
6. Aplicarea necorespunzătoare sau incompletă a procedurilor de tratare a deșeurilor periculoase; 
7. Nerespectarea procedurilor de prelevare a probelor de deșeuri pentru analizele fizico-chimice; 
8. Trimiterea la Institutul de Cercetare pentru Ingineria Mediului București a unei probe prelevate din alte deșeuri decât 

cele transportate la depozitul Glina; 
9. Amestecarea deșeurilor la locul de tratare și depozitare; 
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10. 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 
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,  

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr.  15 - 2019  
Săptămâna 3 – 7 iunie 2019  

 

 

117 
 

 Grupul parlamentar al Minorităților Naționale 
 
 

 Declarații politice 
 

Declarație politică 

Stimați colegi, 
După 20 de ani de la ultima vizită a unui Suveran Pontif în România și anume cea a Sfântului Ioan Paul al II-lea,  

România a avut onoarea în perioada 31 mai- 2 iunie de o vizită istorică a Papei Francisc, când a vizitat Bucureştiul, Iaşiul şi 
Blajul, precum şi sanctuarul marian de la Şumuleu-Ciuc. Vizita Papei Francisc în România a reprezentat totodată cea mai 
lungă într-o țară din Europa. 

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost întâlnirea cu familiile și tinerii, în fața Palatului Culturii din Iași. Am 
fost prezentă la această întâlnire împreună cu membrii comunității noastre care au fost îmbrăcați în costume tradiționale ale 
muntenilor polonezi.  

În cadrul întâlnirii de la Iași, papa Francisc s-a recules în faţa icoanei Maicii Domnului de la Cacica. Vreau să precizez că 
icoana Sfintei Fecioare Maria cu Pruncul în brațe (Madona Neagră)  de la Cacica este o copie a Icoanei miraculoase a Maicii 
Domnului „Madona Neagră" de la Częstochowa (Silezia).  Icoana a fost adusă în anul 1809 de polonezi, când s-a sfințit prima 
biserică la Cacica. 

În timpul ceremoniilor, o familie din comunitatea noastră a avut onoarea să însoțească această icoană care a fost purtată în 
procesiune de la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” până la scenă, iar o mamă de etnie poloneză s-a rugat pentru 
reconciliere în societate și în familii în cadrul rugăciunii credincioșilor. Întreaga delegație a polonezilor din Bucovina a trăit 
momente de intensă bucurie, emoție și iubire. 

La Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină", Suveranul Pontif a binecuvântat sute de bolnavi și bătrâni, pe unii dintre ei 
îmbrățișându-i. 

Momentul cel mai important din întreaga vizită a Sfântului Părinte în țara noastră a fost duminică 2 iunie, la Blaj. Aici, pe 
Câmpia Libertății, Papa Francisc a oficiat Sfânta Liturghie în cadrul căreia au fost beatificați șapte episcopi greco-catolici 
martiri ai comunismului. 

Sfântul Părinte a venit în România ca frate și pelerin îndemnându-ne să „mergem împreună când învăţăm, să păstrăm 
rădăcinile şi familia, când ne îngrijim de viitorul copiilor şi al fratelui de lângă noi, când ne depăşim fricile şi suspiciunile, 
când lăsăm să cadă barierele care ne separă”. Ca să avem o familie sănătoasă, Papa Francisc ne îndeamnă să folosim cât mai 
des aceste trei cuvinte esențiale: te rog, îmi pare rău, mulțumesc. „Să nu apună soarele peste mânia voastră!”. Pacea trebuie 
câștigată și reconstruită zilnic în familie! 

Mulțumim, Sfinte Părinte pentru aceste zile minunate, zile care ne-au întărit credința, ne-au înseninat sufletul și încă o 
dată am realizat că doar împreună putem să păstrăm și să transmitem dragostea față de Dumnezeu și aproapele nostru! 

Deputat 
Longher Victoria 

*** 
Vizita Suveranului Pontif  

Doamnă/domnule președinte de ședință, 
Doamnelor și domnilor deputați, 
Timp de trei zile, viața publică din țara noastră a fost dominată de vizita apostolică a Papei Franscisc. La încheierea 

acesteia mi-am zis cu mândrie, în calitate de cetățean al acestui stat: Au fost trei zile în care România a fost mai europeană 
decât orice altă țară a continentului. Nu fac o declarație emoțională, ci formulez o concluzie fermă, pe care o susțin cu 
argumente. S-a reconfirmat, în avanscena atenției mondiale, că acest tărâm este al toleranței și bunei conviețuiri, indiferent de 
apartenența etnică, religioasă, confesională.  

Gândirea oamenilor care-l populează, de la oamenii simpli la înaltele fețe bisericești, este deschisă spre ceea ce unește 
lumea și nu spre ceea ce o dezbină. Prietenia marginalizează vrăjmășiile. Se poate conlucraexemplar și convingător. Politețea, 
comportamentul civilizat, protocolul oficial au rădăcini solide în ospitalitatea populară. Suntem gata să acordăm celor 
defavorizați ajutorul pe care li-l datorăm ca semeni. Dilema omenie-exclusivism este falsă, prevalența omeniei nu trebuie pusă 
în discuție. Suntem capabili de o organizare exemplară, la nivelul exigenței celor mai importante evenimente. Putem ține 
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fruntea sus, bucurându-ne de respect. 
Lista argumentelor poate continua, dar nu aceasta este scopul Declarației pe care o fac. Mă întreb ce va urma în viața 

politică, aflată de regulă în antiteză cu performanțele menționate. Se vor curăți stilul și conținutul ei, cât de puțin, de metehnele 
știute și dezaprobate de cetățeni ? 

Personal nu-mi fac iluzii, dar nici nu pot fi atât de sceptic încât să nu sper că am înaintat milimetric măcar înspre ieșirea 
din desișul vrăjmășiei, vulgarității și relei credințe reciprocice. 

Tocmai în virtutea acestei speranțe și sub puternica impresie a zilelor trăite împreună, propun clasei politice un moratoriu 
de cel puțin o săptămână, în care să domnească buna credință, discursul cumpănit și civilizat, responsabilitatea reală, și nu doar 
clamată față de rolul și lucrarea fiecăruia dintre noi. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Nicolae Miroslav Petrețchi 

*** 
Declarație politică 

Medicii de familie au condiții extrem de neprietenoase din punct de vedere financiar și al comunităților unde lucrează. 
În proiectul de buget pentru 2019, banii alocaţi medicinei de familie vizează o creştere de 6% faţă de anul trecut, fapt ce îi 

nemulţumeşte pe medicii de familie din România. Reprezentanţii medicilor spun că suma alocată în plus peste bugetul din 
2018 abia dacă poate să acopere creşterea costurilor generate de inflaţie. 

Potrivit medicilor, gradul de finanţare al medicinii primare în 2019 este de natură să "arunce medicina de familie în 
criză". Din acest motiv, Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) solicită autorităţilor să asigure stabilitate pentru 
cabinetele medicilor de familie, temelia oricărui sistem public de sănătate funcţional şi eficient. 

În 2018, bugetul alocat medicinii primare a fost mai mare cu 17 la sută faţă de cel din 2017. Suma a reprezentat sub 6% 
din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, fapt care a făcut ca funcţionarea cabinetelor să fie la un nivel de 
"supravieţuire". 

În condiţiile în care personalul medical (medici şi asistenţi medicali) din unităţile sanitare de stat (medicina şcolară, 
ambulatoriu integrat, spitale) a beneficiat de finanţări (salarii şi bugete) mărite cu până la 100%, medicii de familie au aşteptat 
o reparaţie a acestor inechităţi, se arată în comunicatul SNMF. 

Anunţul unei creşteri a bugetului cu doar 6% faţă de anul trecut îi nemulţumeşte pe medicii de familie pentru că "Nici 
măcar inflaţia generată de acoperirea facturilor de gaze, energie electrică, apă etc. nu se poate acoperi din aceste creşteri. Mai 
mult, au crescut de anul acesta foarte mult redevenţele (datorie, obligatie care se plateste periodic la date fixe sub forma de 
cotă fixă) pentru spaţiile în care funcţionează cabinetele medicale. Spre exemplu, dacă până acum chiria anuală pentru un 
cabinet care funcţiona într-o clădire costa în jur de 2.800 de lei pe an, acum trebuie să plateasca peste 5.800 de lei. Peste 90% 
din medicii de familie sunt afectaţi de această majorare consistentă. Mai mult, din aceiaşi bani trebuie acoperite şi creşterile 
salariale ale angajaţilor cabinetului, fără a mai vorbi de facturile mai mari pentru utilităţi". 

Prin obligații contractuale birocratice, absurde, medicul de familie este transformat din medic, în administrator al 
sistemului în folosul CNAS, iar pacientul devine o „minge” trimisă să plimbe hârtii de la un medic la altul, ceea ce afectează 
grav relația medic de familie-pacient. Protocoalele medicale sunt de fapt protocoale administrative, listele de medicamente 
sunt îngrădiri ale accesului populației la medicamente, SIUI este un sistem informatic care trebuie completat cu adeverințe și 
hârtii. 

Conform unei analize realizate de SNMF și FNPMF, până în anul 2030, 2 din 3 români riscă să rămână fără medic de 
familie în condiţiile în care populaţia României îmbătrâneşte şi odată cu această tendinţă, creşte incidența bolilor care creează 
poveri economice şi sociale extrem de importante: bolile cardiovasculare, boli oncologice, boli respiratorii sau boli 
inflamatorii. 

Există o tendință negativă, de ieșire a medicilor de familie din sistem, fie din cauze naturale (pensionare) fie prin migrația 
forţei de muncă și intrarea unui număr scăzut de medici tineri care refuză această specialitate. Această tendință este accelerată 
de subfinanțarea sistemului național de asistență medicală primară și de lipsa oricăror politici de atragere a tinerilor medici 
către cele 600 de localități din zonele rurale lipsite de medici de familie, de care depind nu doar gradul de sănătate al 
populaţiei, ci şi realizarea unor economii importante pentru bugetul de stat. Această tendinţă negativă va conduce la un colaps 
total al sistemului de medicină primară. 

Conform analizei proiective realizate de SNMF și FNPMF pe un eşantion de medici de familie reprezentativ demografic 
pentru toată ţara, în anul 2030, doar 1 din 3 pacienţi români va mai avea un medic de familie, în condiţiile în care se aşteaptă 
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ca numărul pensionarilor – segmentul populaţional cu cea mai mare nevoie de asistenţă medicală primară – să reprezinte 
aproximativ 30% din totalul populaţiei României. 

În aceste conditii se impune crearea unui echilibru în finanțarea sistemului public de sănătate, prin alocarea a minimum 
10% din FNUASS total pentru asistența medicală primară, față de 5,8% în prezent, conform recomandărilor tuturor instituțiilor 
internaționale și recunoașterea importanței muncii medicului de familie în sistemul public de sănătate și respectarea drepturilor 
constituționale ale medicilor și pacienților. 

Vă mulțumesc,         Deputat  
Mariana Venera Popescu 

*** 
 

 
 

 Întrebări 
 

Adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministru al Afacerilor Interne 
 

Motivele care au condus la trimiterea cu întârziere a mesajelor 
sistemului de avertizare în situații de urgență RO-Alert? 

Stimată doamnă ministru,  
După cum foarte bine știți, luna aceasta, locuitorii mai multor județe din țară s-au confruntat cu fenomene meteorologice 

extreme, unele dintre acestea punând în pericol viața cetățenilor. Pentru a putea pregăti cetățenii pentru astfel de situații 
majore, în care viața și sănătatea acestora sunt puse în pericol sau pentru alte situații care amenință grav comunitățile, cu surle 
și trâmbițe a fost constituit, operat și dezvoltat de către Ministerul pe care îl conduceți prin Departamentul pentru Situații de 
Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sistemul RO-ALERT.  

Încă de la lansare, sistemul funcționa cu întârziere. Exemplul concret am putut să-l observăm pe 30 aprilie a.c., după 
tornada ce a avut loc în județul Călărași, în zona localității Drajna, în apropiere de Autostrada Soarelui, unde un autocar a fost 
răsturnat de rafalele puternice de vânt. După acel incident mai mulți reprezentanți ai M.A.I. au asigurat populația că sistemul 
funcționează corespunzător, susținând că la nivelul fiecărui dispeceratul ISU județean, precum și la nivelul IGSU și al DSU, 
există terminale de activare Ro-Alert şi că acest sistem este activat de oricare din aceste dispecerate, de către ofițerul de 
serviciu care alege zona unde populația trebuie să fie avertizată în vederea înștiințării privind un fenomen sau situație 
periculoasă iminentă. Din păcate, zilele trecute, sistemul și-a arătat din nou ineficiența. Mai exact în data de 28.05.2019, natura 
s-a dezlănțuit, din nou, asupra României. În orașul Zalău din judeţul Sălaj, meteorologii au emis cod roşu de grindină cu câteva 
minute înainte ca din cer să înceapă să cadă bucăţi de gheaţă care au distrus zeci de maşini şi acoperişuri.  

Sistemul RO-ALERT care trebuia să avertizeze cetățenii a avertizat locuitorii din zona afectată după ce grindina încetase. 
Aceeași problemă au întâmpinat-o și locuitorii județului Maramureș, aceștia fiind avertizați cu zeci de minute întârziere despre 
iminenţa căderii grindinei, de mărimea unui ou, care a distrus maşini, vegetaţia şi acoperişurile caselor, străzile mai multor 
orașe din județ devenind impracticabile din cauza copacilor puși la pământ, a grindinei sau a viiturilor. Situații asemănătoare 
fiind întâlnite și în județele Bihor, Hunedoara, etc., unde, din nou, serviciului RO-ALERT, a transmis mesaje de avertizare cu 
mult după trecerea vijeliilor.  

Astfel, stimată doamnă ministru, pentru a găsi răspunsuri la problemele mai sus menționate, vă rog să-mi răspundeți la 
următoarele întrebări punctuale:  

1. Cum se face ca după asigurările date, de către reprezentanții MAI, în ceea ce privește buna funcționare a sistemului 
RO-ALERT acesta funcționează cu întârziere, trimițând mesajele de avertizare cu întărzieri de zeci de minute, după trecerea 
viiturilor?  

2. Cine sunt responsabilii, din județele mai sus menționate, care trebuiau să declanșeze sistemul RO-ALERT?  
3. Care sunt măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne pentru ca astfel de situații să nu se mai repete? În 

conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei Deputaților și Senatului, aștept răspuns atât 
oral cât și în scris.  

Cu deosebit respect,       Deputat 
Nicoale Miroslav Petrețchi 

*** 
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Adresată domnului Alexandru Răzvan Cuc, ministru al Transporturilor  
 

Stilul de a se răspunde ȋntrebărilor puse de parlamentari. 
Stimate domnule ministru,  
Am primit răspunsul M.T. nr. 9152/28.04.2019, pe care l-am studiat cu răbdare, apreciind promptitudinea cu care aţi 

răspuns, ȋnsă am identificat doar soluții parţiale la ȋntrebările adresate ba chiar, o eschivare în a răspunde concret.  
Întrebarea nr. 7245A/2019, pe care v-am adresat-o ca parlamentar, conţinea detalii legate de mersul trenurilor regio şi 

interregio, care leagă locuitorii din zona Maramureşului istoric (ȋn care trăiesc numeroşi etnici ucraineni) de restul ţării, 
nemulţumirea cetăţenilor fiind legată de modul ȋn care sunt gestionate aceste trenuri, dar şi trei ȋntrebări punctuale pe care le 
voi reda în continuare: 1) Criteriile ȋn baza cărora se asigură obiectivitatea deciziilor luate pentru modificarea circulaţiei 
trenurilor de persoane? 2) Ce demersuri vor fi ȋntreprinse de Ministerul pe care ȋl coordonaţi pentru a satisface trebuinţele 
populaţiei? 3) Ce măsuri o să ȋntreprindă Ministerul Transporturilor pentru creşterea competitivităţii şi a capacităţii de operare 
ȋn condiţiile liberalizării pieţei de călători? În cadrul ȋntrebării adresate, am anexat şi o petiţie semnată de 9 primari ai 
localităţilor direct afectate de modificările efectuate de Ministerul pe care ȋl conduceţi. Situaţia concretă privea dificultatea cu 
care se desfăşoară circulaţia pe o importantă magistrală feroviară care leagă locuitorii din zona Maramureşului istoric de restul 
ţării.  

În acea zonă, nu există alte mijloace de transport ȋn comun, deşi oamenii şi, ȋn special, elevii din localităţile Bistra, 
Petrova, Leordina, Vişeu de Sus, Ruscova, Repedea, Poienile de Sub Munte, Borşa, Moisei, Lunca la Tisa sunt nevoiţi să se 
deplaseze, zilnic, la locurile de muncă şi la unităţile de ȋnvăţămȃnt, uneori pe distanţe de cca 60 km. Modificările ȋn orarul 
trenurilor se fac fără consultarea cetăţenilor, deşi numărul de persoane care utilizează transportul feroviar este ȋn creştere, 
acesta fiind singurul mod prin care locuitorii respectivelor localități pot să se deplaseze. Răspunsul amplu prin care Ministerul 
pe care ȋl conduceţi pare că ȋncearcă să justifice starea de facto, fără ȋnsă a prezenta soluţii clare care ar trebui puse ȋn practică 
pentru ameliorarea situaţiei. Așadar am putut afla că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.) ,,solicită permanent 
operatorilor feroviari de transport călători să reanalizeze posibilităţile pentru refacerea unor rute afectate de scăderea 
capacităţii de transport”, ȋnsă fără consultarea cetățenilor și fără să cunoaștem criteriile ȋn baza cărora se asigură obiectivitatea 
deciziilor luate privind modificarea circulaţiei trenurilor de persoane, dovada fiind petiția transmisă de către primarii 
localităților afectate de noul mers al trenurilor.  

În ceea ce priveşte satisfacerea trebuinţelor populaţiei, ȋn răspunsul formulat de Ministerul pe care ȋl conduceţi, aflăm că 
au fost iniţiate o serie de demersuri. Mai exact Ministerul Transporturilor, prin A.R.F., ȋn calitate de beneficiar direct ȋn cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare, a demarat două proiecte, primul proiect ,,Achiziţie de material rulant nou pentru 
pasageri”, după cum aflăm din răspunsul dat chiar de către dvs. se află ȋn aşteptarea validării documentaţiei de licitaţie de 
Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP). În răspunsul primit, sunt menționate două proiecte derulate de Ministerul 
Transporturilor prin A.R.F., la primul proiect ,,Achiziție de material rulant nou pentru pasageri" este menționată achiziția 
primului lot de 40 de Rame Electrice Regionale, însă la o simplă verificare a site-ul Ministerului Transporturilor, ,,Anunț de 
intenție – achiziție material rulant", aflăm că Ministerul intenționează achiziționarea doar a 20 de Rame Electrice Regionale. 
Chiar şi aşa, acest proiect nu răspunde ȋn totalitate problemei pe care locuitorii Maramureşului istoric o ȋntȃmpină, deoarece 
acel material rulant este destinat pentru transportul feroviar de călători ȋn trafic suburban şi regional, iar problema locuitorilor 
din această zonă este legată şi de trenurile care fac legătura ȋntre regiuni (trenuri interregio).  

Cel de-al doilea proiect prezentat de către dvs. este ,,Studiu de Sustenabilitate şi Eficientizare a Reţelei Feroviare din 
Romȃnia”. Acesta nu vine cu măsuri clare, ci doar analizează modul ȋn care se poate eficientiza reţeaua feroviară, iar termenul 
de finalizare al acestui proiect este februarie 2020. Presupunȃnd că prin acest proiect se vor identifica problemele din 
transportul feroviar (care sunt numeroase) şi modul de rezolvare al acestora, cetăţenii vor fi nevoiţi să aştepte o perioadă lungă 
de timp pȃnă acestea vor fi rezolvate.  

Pentru ultima parte a întrebării legate de măsurile ȋntreprinse de Ministerul Transporturilor ȋn ceea ce priveşte creşterea 
competitivităţii şi a capacităţii de operare ȋn condiţiile liberalizării pieţei de călători, aflăm din răspunsul dat de Domnia 
Voastră atât de constituirea unui grup de lucru la care au participat membrii conducerii Autorităţii pentru Reforma Feroviară şi 
reprezentanţii operatorilor de transport feroviar de călători şi ai sindicatelor, cât şi de o notificare trimisă către Comisia 
Europeană din partea A.R.F,. ȋn care era anunţată atribuirea directă a CSP pe o perioadă de 48 de luni, ȋncepȃnd cu data de 
03.12.2019. Din nou, nu aflăm nimic concret legat de modul ȋn care Ministerul Transporturilor prin organismele pe care le are 
ȋn subordine adoptă măsuri de creştere a competitivităţii şi a capacităţii de operare ȋn condiţiile liberalizării pieţei de călători.  
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Aceste răspunsuri evazive, care nu prezintă măsuri concrete pentru ȋmbunătăţirea calităţii transportului feroviar de 
persoane din zona Maramureşului istoric, sunt contradictorii cu reacțiile ferme cu care ați abordat recentele probleme din 
domeniul feroviar, ceea ce sugerează intenţia subalternilor Domniei Voastre de a se eschiva de la răspunsurile solicitate. După 
demonstraţia făcută ȋn privinţa stilului de lucru, rămȃn ȋn aşteptarea unor răspunsuri concrete la ȋntrebările pe care vi le-am 
adresat şi pe care, vă reamintesc, le regăsiți mai sus. În conformitate cu dispozițiile art.197 alin. 2 din Regulamentul comun al 
Camerei Deputaților şi Senatului, doresc un răspuns formulat atât verbal, cât și înscris.  

Cu deosebit respect, 
Deputat 

Nicoale Miroslav Petrețchi 
*** 

 

Adresată domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României 
 

Activitatea de control desfășurată de către Curtea de Conturi, în perioada 2009-2019, cu privire  
la fondurile alocate de la bugetul de stat organizaţiilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 

 

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

scris, la Camera Deputatilor, informații cu privire la activitatea de control desfășurată de Curtea de Conturi a României, în 
perioada 01 ianuarie 2009 – 01 iunie 2019, cu privire la fondurile alocate de la bugetul de stat organizaţiilor persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale. 

Având în vedere că, în baza HG 111/2005, au fost acordate fonduri de către Secretariatul Guvernului României prin 
Departamentul pentru Relaţii Interetnice pentru realizarea unor programe sau activităţi iniţiate de organizaţii, asociaţii, 
fundaţii sau instituţii publice, în sprijinul minorităților, vă solicit să-mi comunicați care au fost organizaţiile persoanelor 
aparţinând minorităţilor verificate, care a fost tematica controlului și cât a durat operațiunea de control. 

Vă rog să îmi comunicați deciziile și planurile de măsuri luate în urma verificarilor; 
Vă rog să îmi comunicați care sunt criteriile după care sunt selectate organizațiile verificate; 
Vă rog să îmi comunicați planul de control anual pentru anii 2019 și 2020 al Curții de Conturi cu privire la organizațiile 

minorităților naționale, atât pentru cele care sunt membre ale Consiliului Minorităților Naționale cât și pentru cele care nu sunt 
membre; 

Vă rog să îmi comunicați planul de control anual pentru perioada 2009-2018, al Curții de Conturi cu privire la 
organizațiile minorităților naționale, atât pentru cele care sunt membre ale Consiliului Minorităților Naționale cât și pentru cele 
care nu sunt membre; 

Vă rog să-mi comunicați, pentru perioada 2009 – 2019, câte controale privind asigurarea legalității, oportunității și 
necesității sumelor solicitate de la bugetul de stat au vizat aceste organizații asociaţii, fundaţii sau instituţii publice, altele decât 
cele aparținând Consiliul Minorităților Naționale. 

Solicit ca informațiile primite să-mi fie transmise în scris și să vizeze atât organizațiile minorităţilor naţionale, membre 
ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, cât și celălalte organizații care nu sunt membre ale Consiliului Minorităților Naționale, 
dar care primesc bani prin Departamentul pentru Relații Interetnice. 

Conform art.2, lith și lit j, din HG nr.111/2005, Departamentul pentru Relații Interetnice finanțează realizarea unor 
programe sau activități interetnice inițiate de organizații, asociații, fundații sau instituții publice, pe bază de proiecte. 

Vă mulțumesc,      
Deputat 

Mariana Venera Popescu 
*** 
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Adresată domnului Toni Greblă, secretar general al Guvernului 
    

Aplicarea prevederilor HG 111/2005, în ceea ce privește Programele și Proiectele  
derulate în trecut, prezent și viitor cu fonduri acordate prin intermediul Departamentul pentru Relaţii Interetnice 

 

Stimate domnule secretar general, 
În conformitate cu art.2 lit.i din HG nr. 111/2005, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, aflat în coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului, avea ca atribuție principală, printre altele, promovarea şi organizarea de programe 
privind garantarea, păstrarea, exprimarea, promovarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. 

Tot ca atribuție principală, conform aceluiași act normativ, Departamentul pentru Relaţii Interetnice supune Guvernului 
spre adoptare, la propunerea fundamentată a Consiliului Minorităţilor Naţionale, proiecte de hotărâri pentru acordarea de 
asistenţă financiară organizaţiilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, membre ale Consiliului Minorităţilor 
Naţionale şi pentru aprobarea repartizării sumelor alocate prin bugetul de stat acestor organizaţii. 

Conform art.2 lit h si lit j, din HG nr. 111/2005, Departamentul pentru Relaţii Interetnice cultivă valorile comune, 
combaterea discriminării şi a prejudecăţilor prin promovarea diversităţii culturale, lingvisitice, confesionale prin activităţi pe 
bază de proiecte si sprijină realizarea unor programe sau activităţi interetnice iniţiate de organizaţii, asociaţii, fundaţii sau 
instituţii publice, pe bază de proiecte. 

 Având în vedere că pe site-ul oficial, http://www.dri.gov.ro/programe/, nu apare vreo informatie legată de aceaste 
aspecte, sau, în cazul proiectelor, nu apar și sumele acordate, vă rog să-mi comunicați, în scris, atât la Camera Deputaților cât 
și pe e-mail mariana.popescu@cdep.ro, răspunsul la următoarele: 

1. Ce programe au fost organizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, conform art.2 lit.i din HG nr. 111/2005, în 
perioada 2013 – 2018? 

2. Ce programe vor fi derulate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, conform art.2 lit.i din HG nr. 111/2005, în 
perioada 2019 - 2020? 

3. Ce sume au fost repartizate către organizațiile minorităţilor naţionale, care nu sunt membre ale Consiliului Minorităţilor 
Naţionale, anual, în perioada 2013-2018 și pentru ce proiecte? 

4. Ce sume au fost repartizate catre organizațiile minorităţilor naţionale, care sunt membre ale Consiliului Minorităţilor 
Naţionale, anual, în perioada 2013-2018 și pentru ce proiecte? 

5. Care a fost Bugetul Departamentului pentru Relații Interetnice în perioada 2009-2018? 
6. Care este detalierea pe tipuri de cheltuieli a Bugetului Departamentului pentru Relații Interetnice în perioada 2009-

2018? 
7. Care este bugetul estimativ detaliat pe tipuri de cheltuieli al Departamentului pentru Relaţii Interetnice întocmit pentru 

anul 2019? 
8. Cât s-a realizat din acest buget estimat până la data de 1 iunie 2019? 
9. Care sunt motivele pentru care pe site-ul Departamentului de Relații Interetnice nu apar informații privind proiectele pe 

care le deruleaza în cursul anului curent și condițiile de participare și de înscriere la aceste proiecte? 
10. Care este organigrama Departamentului de Relații Interetnice? 
11. Care sunt grilele de salarizare ale personalului din Departamentului de Relații Interetnice? 
Vă mulțumesc, 

Deputat 
Mariana Venera Popescu 

*** 
 




