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

 
Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie - decembrie 2019* 

 

(Situaţia cuprinde datele la 29 noiembrie 2019) 
Totalul iniţiativelor legislative 1605  

din care:  

– existente la începutul anului 2019 986

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2019 332

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019 287

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

294

– votate  292

             din care: - înaintate la Senat        47 

                            - în procedura de promulgare   34 

                            - promulgate** 176 

                            - respinse definitiv   35 

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 1338

a) pe ordinea de zi 492

b) la comisii  826

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 

1

3) Desesizări 4

4) Retrase de iniţiatori 1

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor 25

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25

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

 
     Cele 292 iniţiative legislative votate privesc: 

                          116 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                                din care: 
   53  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               14  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     49  proiecte de legi  
                         176 propuneri legislative 
 
           * Situaţia include şi iniţiativele legislative adopate în sesiunile extraordinare din 1-5 iulie 2019 şi  26-28 august 2019. 
           ** În anul 2019 au fost promulgate 233 legi. 
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B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură  
legislativă la Camera Deputaţilor 

Sesiunea septembrie– decembrie 2019 
 

(Situaţia cuprinde datele la 29 noiembrie 2019) 
 

Totalul iniţiativelor legislative     1441  

din care:  

– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 2019 1154

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 2019 287

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 87

      118

– votate       116  129  

             din care: - înaintate la Senat      28 

                            - în procedura de promulgare 22 

                            - promulgate* 58 

                            - respinse definitiv   8 

                            - în mediere           1

                            - în divergenţă           1

2) Se află în proces legislativ 1338

a) pe ordinea de zi 492

b) la comisii  826

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 

1

3) Desesizări 1

4) Înregistrate la Camera Deputaţilor 25

          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 25

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

 
      Cele 116 iniţiative legislative votate privesc: 

                           54 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
               27 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                   7  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                     20  proiecte de legi  
                           62 propuneri legislative 
oiecte de legi iniţiate de Guvern:Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului                
               * În anul 2019 au fost promulgate 233 legi, 175 din inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunile 
anterioare şi 58 din  inţiativele legislative dezbătute şi adoptate în sesiunea actuală. 
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C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea  

de zi a Camerei Deputaților 
 
 

Şedinţele din zilele de  marţi, 26 şi miercuri, 27 noiembrie2019 

 
 

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 566 

Dezbătute 

   din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională          23  

38  

   - votate 
 

38

                           - la Senat 
 

15 

                           - la promulgare 
 

18 

                           - respinse definitive 
 

  5 

 
 
R r        ▪ Cele 38 iniţiative legislative votate privesc: 
                   13 proiecte de legi iniţiate de Guvern: 
                               din care: 
                                   7 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                   3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                   3  proiecte de legi 
                   25 propuneri legislative 
 
 

 
 
 
 
 

ivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 
           16  propuneri legislati 
ivesc: 
donanţelor de Urgenţă ale Guvernulu    9  proiecte d 

           16  propuneri legislati 
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D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor 
(săptămâna 25 – 29 noiembrie 2019) 

 
 

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

1.  PL-x 321/2019 – Lege pentru modificarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 

2.  PL-x 357/2019 - Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2000 
privind Statutul personalului silvic  

3.  PL-x 421/2017 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  

4.  PL-x 454/2017 - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice  

5.  PL-x 546/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman  

6.  PL-x 374/2019 - Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

7.  PL-x 511/2017 - Lege privind câinii salvamont 
8.  PL-x 148/2019 - Lege pentru modificarea şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative 
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României 

9.  PL-x 722/2018 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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  

10.  PL-x 299/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu 
caracter fiscal-bugetar  

11.  PL-x 240/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea 
unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor - 
Administraţia Naţională "Apele Române"  

12.  PL-x 101/2019 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare  

13.  PL-x 250/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

14.  PL-x 113/2019 - Lege privind instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului  
15.  PL-x 53/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile  
16.  PL-x 242/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea 

art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
17.  PL-x 363/2018 - Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  
18.  PL-x 117/2019 - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea şi completarea 

art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice  
 
 
 
 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2019  
Săptămâna 25 – 29 noiembrie 2019  

 

 

6 
 

E. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ  
prioritar al Guvernului pentru a doua sesiune  

ordinară parlamentară a anului 2019 
 
 

(situaţie la data de 02 decembrie 2019) 
 
 

În septembrie  2019, Guvernul a discutat şi aprobat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru 
cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2019, care  cuprinde 128 de proiecte de legi.  

Din totalul proiectelor de legi, 62 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: 
 

 
1 
 

0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente:  
- înregistrate la BP: 

 
0 
0 
0 

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

1 
0 
0 
0 

Camera 
Deputaţilor:  

41 0 
- pe ordinea de zi a plenului: 
- la comisiile permanente: 
- înregistrate la BP : 

5 
25 
0 

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

 
1 
0 
2 
8 
 

Procedură 
comună: 

 20 

Total: 42 0  
 

30 
  

 
12 
 

 62  42 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



      ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2019 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  0022  ddeecceemmbbrriiee    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-8) 
- 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 
338/2019 

 
L 

277/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale în vederea participării Poliţiei Române la 
Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, 
precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. (poz. 
I-b-15) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 
Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - 
TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994.  

S  - Adoptată pe 
03.07.2019 
CD - OZ Plen 
BUG  
 

 
 
 
 
 
Raport depus 
pe 19.09.2019 
(323/R/2019) 
 

3 

PLx 
409/2019 

 
L 

339/2019 

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea 
Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăsurate de zilieri.  
(poz. I-a-4) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul extinderii domeniilor în care poate fi prestată 
activitatea desfășurată de zilieri, precum și reintroducerea 
în categoria beneficiarilor legii a insituțiilor aflate în 
coordonarea Ministrului Tineretului și Sportului.  

 
S  - Adoptat pe 
25.09.2019 
CD -  OZ Plen 
MUN 
 

Raport depus 
pe 31.10.2019 
(392/R/2019) 

4 

PLx  
435/2019 

 
L 

285/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul unor programe gestionate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice. (poz. I-a-9)  

Amendarea unor acte normative, precum și stabilirea unor 
măsuri financiare. 

 
 
S  - Adoptată pe 
02.10.2019 
CD -  OZ Plen 

Raport depus 
pe 14.11.2019 
(403/R/2019) 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

BUG și ADMIN 
 
 

5 

PLx 
420/2019 

 
L 

317/2019 

Proiect de lege pentru completarea anexei din Legea 
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 
şi consumului ilicit de droguri.  
(poz. I-a-1) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri. 

 
 
S  - Adoptat pe 
02.10.2019 
CD -  OZ Plen 
SĂN și APĂR 
 

Raport depus 
pe 26.11.2019 
(404/R/2019) 

 
 

6 
 
 

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-6) 
- 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 

7 

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-21) 
- 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 

8 

PLx 
306/2019 

 
L 

189/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile 
geografice. (poz. I-b-10) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.84/1998, în scopul 
punerii de acord a legislaţiei naţionale cu legislaţia 
Uniunii Europene, ca o premisă esenţială a îndeplinirii 
angajamentelor ce revin României. 

S  - Adoptată pe 
26.06.2019 
CD - IND  
pt. raport  

 
 
TDR: 
05.09.2019 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

9 

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-13) 
- 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 

10 

PLx 
411/2019 

 
L 

220/2019 

Proiect de lege - LEGEA TURISMULUI.  
(poz. I-a-5)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea organizării, coordonării, finanțării, 
autorizării și controlului activităților din domeniul 
turismului, a promovării și dezvoltării turismului, precum 
și a managementului resurselor turistice și umane în 
conformitate cu principiile echității, competivității, 
accesibilității, sustenabilității și dezvoltării durabile. 

 
 
S  - Adoptată pe 
23.09.2019 
CD -  IND  și 
ADMIN 
pt. raport comun 

TDR: 
16.10.2019 

11 

PLx 
421/2019 

 
L 

335/2019 

Proiect de lege privind facturarea electronică în 
domeniul achiziţiilor publice. (poz. I-a-10) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice 
emise ca urmare a executării contractelor atribuite în 
temeiul legii nr. 98/2016. 

S  - Adoptată pe 
02.10.2019 
CD -  IND, APĂR 
și INFOCOM 
pt. raport comun 

TDR: 
16.10.2019 

12 

PLx 
458/2019 

 
L 

326/2019 

Proiect de lege "LEGEA RESURSELOR 
HIDROMINERALE" (poz. I-a-6)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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

S  - Respins pe 
07.10.2019 
CD -  IND  
pt. raport 
 

TDR: 
29.10.2019 

13 

PLx 
94/2019 

 
L 

692/2018 

 
Proiect de Lege privind Codul aerian.  
(poz. I-b-26) 
- 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 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

14 

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-18) 
- 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 
 

15 

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-19) 
- 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 
 

16 

PLx 
502/2005 

 
L 

202/2005 
 

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale 
din România. (poz. I-b-30) 
- 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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

17 

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-5) 
- 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 
 

18 

PLx 
574/2017 

 
L 

181/2017 

Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României. (poz. I-b-27) 
- 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 
 

19 

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-20) 
- 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 
  

 

20 

PLx 
457/2019 

 
L 

318/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. (poz. I-a-11)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
S  - Adoptată pe 
07.10.2019 
CD -  MUN și 
JUR 
pt. raport comun 
 
 

TDR: 
29.10.2019 

21 

PLx 
399/2017 

 
L 

216/2017 

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în 
România. (poz. I-b-23) 
- 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 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

22 

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-24) 
- 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 

23 

PLx 
670/2011 

 
L 

532/2011 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită 
în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare. (poz. I-b-22) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 

S  - Adoptat pe 
21.11.2011 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
20.11.2011 

24 

PLx 
716/2018 

 
L 

443/2018 

Proiectul Legii Tineretului. (poz. I-b-12) 
- 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 

25 

PLx 
219/2019 

 
L 

138/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.  
(poz. I-b-11) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: 26 deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, urmărindu-
se, printre altele, unificarea dispoziţiilor legale cu privire 
la tipurile de contracte încheiate de către participanţii la 
activitatea sportivă.  

S  - Adoptat pe 
01.04.2019 
CD - ÎNV 
 pt. raport  
 

TDR: 
25.04.2019 

26 

PLx 
31/2019 

 
L 

636/2018 

Proiectul Legii arhivelor. (poz. I-b-9) 
- 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 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

27 

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-4) 
- 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 

28 

PLx 
404/2019 

 
L 

279/2019 

Proiect de lege privind modificarea Legii nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 
de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 
2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept 
penal. (poz. I-a-8)  
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru 
dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 
2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 
iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate 
împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace 
de drept penal. 

 
 
S  - Adoptată pe 
23.09.2019 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 
 

TDR: 
16.10.2019 

29 

PLx 
472/2019 

 
L 

327/2019 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. (poz. 
I-a-7) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 
Codul de procedură penală, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea transpunerii în legislația națională a 
unor prevederi din Directiva (UE) 2016/800 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 
privind garanțiile procedurale pentru copii care sunt 
persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor 
penale. 

 
 
S  - Adoptată pe 
14.10.2019 
CD -  JUR  
 pt. raport 
 
 

TDR: 
05.11.2019 

30 

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-7) 
- 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-12) 
- 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  
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-17) 
-Reexaminare formulată de Președintele 
României  
- 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 - AGRI 
pt. raport  
CD -  
 

TDR: 
26.11.2019 

3 

PLx 
357/2019 

 
L 

196/2019 

Propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2000 
privind Statutul personalului silvic. (poz. I-a-3) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă:nu 
- Iniţiator: deputați + senatori 
- Cameră decizională: CD 

Potrivit Expunerii de motive, corelarea actualului statut al 
personalului silvic cu „realitățile derivate din evoluțiile 
domeniilor de activitate în care funcționează personalul 
silvic”. 

 
 
S  - Adoptată pe 
04.09.2019 
CD -  Adoptată pe 
27.11.2019 
  

 

4 

PLx  
374/2019 

 
L 

278/2019 

Proiect de lege privind reglementarea fondurilor de 
investiţii alternative şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. (poz. I-a-2) 
- Caracter: organic 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Înființarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative 
(FIA), organisme de plasament colectiv, altele decît cele 
prevăzute prin Ordonanța de urgență nr. 32/2012. 

S  - Adoptată pe 
16.09.2019 
CD - Adoptată pe 
27.11.2019 

 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

5 

PLx 
304/2019 

 
L 

187/2019 

Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru 
modificarea unor acte normative.  
(poz. I-b-16) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare 
a serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a 
instituţiilor de plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de 
informare cu privire la conturi, regimul privind transparenţa 
pentru condiţii şi cerinţe de informare privind serviciile de 
plată, precum şi drepturile şi obligaţiile corespunzătoare ale 
utilizatorilor serviciilor de plată şi ale prestatorilor de 
servicii de plată, în contextul prestării de servicii de plată cu 
titlu profesional, urmând a se abroga actuala reglementare în 
domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2009.  

S  - Adoptată pe 
26.06.2019 
CD - Adoptată pe 
15.10.2019 
 

Legea nr. 
209/2019 

6 

PLx 
305/2019 

 
L 

188/2019 

Proiect de Lege privind activitatea de emitere de 
monedă electronică. (poz. I-b-14) 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

Reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de emitere 
de monedă electronică, a condiţiilor de desfăşurare a 
activităţii de prestare de servicii de plată de către instituţiile 
emitente de monedă electronică, a supravegherii prudenţiale 
a acestor instituţii, precum şi stabilirea regimului privind 
răscumpărarea monedei electronice. 

S  - Adoptată pe 
26.06.2019 
CD - Adoptată pe 
15.10.2019 

Legea nr. 
210/2019 

7 

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-25) 
- 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 -  Adoptată pe 
04.09.2019 

Legea nr. 
164/2019 

8 

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-28) 
- 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 -  Adoptată pe 
11.09.2019 
 

Legea nr. 
177/2019 



 

Nr. 
crt 

Nr. înreg. Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare Stadiul Observații 

9 

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-1) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

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 -  Adoptată pe 
11.09.2019 
 

Legea nr. 
178/2019 

10 

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-29) 
- 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 - Adoptată pe 
11.09.2019 
 

Legea nr. 
179/2019 

11 

PLx 
179/2019 

 
L 

122/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea 
unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism 
şi modificarea unor acte normative. (poz. I-b-3) 
- Caracter: ordinar 
- Procedură de urgenţă: da 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD 

 Prin derogare de la prevederile art.34 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Ministerul 
Turismului să încheie cu autorităţile administraţiei publice 
locale contracte de finanţare multianuale, pentru finanţarea 
investiţiilor în turism, pe o perioadă de maximum 4 ani, în 
limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor 
bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără 
eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu 
cumulat pentru toată perioada de finanţare.  

 
 
S  - Adoptat pe 
25.03.2019 
CD -  Adoptată pe 
18.09.2019 
 
 

Legea nr. 
183/2019 

12 

PLx 
734/2018 

 
L 

573/2018 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. 
(poz. I-b-2) 
- 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 -  Adoptată pe 
12.06.2019 
 

Legea nr. 
196/2019 

  
  
  
  
  



 

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 
 

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 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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 
 

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  
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

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  
 
 

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 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

13 

PLx  
280/2017 

 
L 

363/2017 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
TDR: 
12.10.2017 

14 

PLx  
281/2017 

 
L 

364/2017 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
TDR: 
12.10.2017 

15 

PLx  
497/2018 

 
L 

612/2018 
 

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

 
CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
TDR: 
31.10.2018 

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 
 
 



 

Nr. 
crt 

Nr. 
înreg. 

Titlul proiectului de lege Obiectul de reglementare  Stadiul Observații 

17 

PLx  
398/2019 

 
L 

523/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice aferente anului 2018.  
(poz. I-c-17) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat 

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de 
stat aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă de 
142.291,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 174.674,1 
milioane lei şi un deficit în sumă de 32.383,1 milioane lei, De 
asemenea, se aprobă contul general anual de execuţie a 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate aferent anului 2018, cuprinzând venituri în sumă de 
35.651,3 milioane lei, cheltuieli în sumă de 34.854,1 
milioane lei, cu 100,0 milioane lei sub creditele bugetare 
definitive aprobate. Execuţia Bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2018 s-
a încheiat cu un excedent în sumă de 797,2 milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

18 

PLx  
399/2019 

 
L 

524/2019 
 

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2018 şi a contului general anual de execuţie a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018. (poz. 
I-c-18) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

Aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cuprinzând venituri 
în sumă de 63.800,5 milioane lei, cheltuieli în sumă de 
63.560,0 milioane lei, şi un excedent în sumă de 240,5 
milioane lei.  

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 

 
 
 
 
TDR: 
15.10.2019 
 
 

19 
PLx  

400/2019 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019. (poz. II-66) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

 Rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Astfel, bugetul 
de stat se majorează la venituri cu suma de 2.264 milioane 
lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 736,9 milioane lei 
la credite de angajament şi cu suma de 298,9 milioane lei la 
credite bugetare, iar deficitul se diminuează cu suma de 1.9 
65,1 milioane lei . 

Raport depus 
pe data de 
29.10.2019; 
urmează să 
intre pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

20 
PLx  

401/2019 
 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. (poz. II-67) 
- Procedură de urgenţă: nu 
- Iniţiator: Guvern 
- Cameră decizională: CD+Senat

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a 
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019, aprobate 
prin Legea nr.47/2019.  

Raport depus 
pe data de 
29.10.2019; 
urmează să 
intre pe OZ 
 

CD +S  
BUG CD + 
BUG S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

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 28 noiembrie 2019 ) 
 
 

I.  În perioada 25-28 noiembrie  2019  

 
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 7 rapoarte. 
Comisiile permanente au depus 41 avize. 
Cele 7 rapoarte depuse sunt:  

 rapoarte de adoptare    4 
 rapoarte de respingere  3 

 

Rapoartele elaborate se referă la: 
 proiecte de legi şi propuneri legislative:                            7 

 
Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în  Anexă. 
La comisii se află în prezent 795 proiecte de legi şi propuneri legislative, din  care 76 pentru raport 

suplimentar.  
La comisii se află 25 proiecte de legi din Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune 

ordinară a anului 2019 
 

II. De la începutul actualei legislaturi 

 
     Comisiile parlamentare au întocmit  2153  de rapoarte, din care: 

 

Rapoarte 
În anul 

2017 

În anul 
2018 

 

În anul 
2019 

 

 rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor 648 751 410 

 rapoarte suplimentare 115 67 57 

 rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
55 31 19 

TOTAL 818 849 486 

 
 

 
 

 
 



A N E X A  
Proiecte de legi şi Propuneri legislative dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor  

pentru care au fost depuse rapoarteîn perioada 25-28 noiembrie 2019 
 

I. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale 
 

1. 

 
 
Plx.440/2019 

Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa 
cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor 
omului  
– raport comun cu comisia pentru politică externă 

24 
parlam. 
adoptată 
de Senat 

11.11.2019 
Raport de respingere 

(410/R din 27.11.2019) 

 

II. Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
Plx.717/2018 

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 

7 parlam. 
respinsă 
de Senat 

12.11.2019 
Raport de adoptare cu 

amendamente 
(407/R din 26.11.2019) 

 

III. Comisia pentru sănătate şi familie 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.420/2019 

Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri  
-raport comun cu comisia pentru apărare 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
15.10.2019 

Raport de adoptare în 
forma adoptată de 

Senat 
(404/R din 26.11.2019) 

 
IV. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

r. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
 
PLx.517/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.48/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare 
organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
– raport comun cu comisia juridică 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
17.09.2019 

Raport de respingere 
(405/R din 26.11.2019) 

          
 
 
 



 
 V. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

1. 

 
 
PLx.517/2017 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.48/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare 
organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
– raport comun cu comisia pentru cultură 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
22.10.2019 

Raport de respingere 
(405/R din 26.11.2019) 

 
VI. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
PLx.420/2019 

Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri  
– raport comun cu comisia pentru sănătate 

Guvern, 
adoptat de 

Senat 
12.11.2019 

Raport de adoptare 
în forma adoptată 
de Senat (404/R din 

26.11.2019) 

2. 

 
Plx.455/2019 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 
din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 
şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului   
 

1 parlam., 
adoptat de 

Senat 
26.11.2019 

Raport de 
respingere 
(406/R din 

26.11.2019) 

3. 

 
PLx.562/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele 

de stat 

14  parlam., 
adoptat de 

Senat 
26.11.2019 

Raport de adoptare 
cu amendamente 

(408/R din 
27.11.2019) 

4. 
 

 
PLx.599/2019 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

2  parlam., 
adoptat de 

Senat 26.11.2019 
 

Raport de adoptare 
cu amendamente 

(409/R din 
27.11.2019) 

 
PLx.601/2019 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

26  parlam., 
adoptat de 

Senat 
 

VII. Comisia pentru politică externă 
 

Nr. 
crt. 

Nr. iniţiativă 
legislativă 

Denumirea proiectului Iniţiator 
Data 

dezbaterii 
Observaţii 

1. 

 
 
Plx.440/2019 

Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa 
cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor 
omului 
– raport comun cu comisia pentru drepturile omului 

24 parlam. 
adoptată 
de Senat 

11.11.2019 
Raport de respingere 

(410/R din 27.11.2019) 
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE 
DIN CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Grupul parlamentar al  
Partidului Social Democrat 

 
 Declarații 

„Greaua moștenire” a Guvernului Orban 
 
Stimate colege și stimați colegi,  
Domnul Iohannis, domnul Orban și restul încep să invoce „greaua moștenire” pentru a pregăti viitoarele măsuri de 

austeritate. Este scuza pe care au inventat-o toate guvernele de dreapta.  
Guvernul Dăncilă a lăsat „moștenire” o țară situată pe locul doi în Uniunea Europeană la creșterea economică, pe primul 

loc la creșterea productivității muncii, pe primul loc la reducerea decalajelor de putere de cumpărare față de media europeană, 
pe primul loc la mai multe culturi agricole, pe primul loc la acordarea subvențiilor fermierilor, cu o rată de absorbție a 
fondurilor europene aproape de media U.E. 

Guvernarea PSD  din ultimii 3 ani, deci fără a fi un mandat complet, se situează pe locul 2 față de celelalte guverne din 
România la numărul de kilometri de autostradă, 115 km în guvernarea actuală. Pe primul loc e precedentul guvern condus de 
PSD, guvernul USL, cu 139 km, iar pe locul trei este tot un ministru PSD, Miron Mitrea cu 98 de km. Iar PSD lasă în urmă 
proiecte de autostrăzi deja lansate sau deja în execuție de aproape 200 de km. 

Invocarea „grelei moșterniri” anunță întotdeauna austeritatea.  
Au început manipulările despre așa-zisul dezastru găsit în ministere. Se lansează amenințări penale. 
Sub masca nevoii de competență au început epurările politice din administrația centrală și locală.   
Ceea ce se întâmplă acum este reeditarea modului de acțiune din 1996, după ce Convenția Democrată a câștigat 

alegerile și a preluat puterea. Așa cum însă și cei 15.000 de specialiști ai CDR s-au dovedit fake-uri, așa și guvernul lui 
Iohannis își va trăda incompetența. 

Adevărul despre guvernarea PSD e unul singur și e spus de cifre.  
Care este „greaua moștenire” lăsată de PSD în 2019 față de 2017, când a preluat guvernarea: PIB-ul e cu 35% mai mare, 

1.032 miliarde lei, față de 765 miliarde lei, PIB-ul pe locuitor a crescut cu 2.504 euro, de la 8.650 euro, la 11.154 euro, avuția 
netă a populației a crescut cu 341 miliarde lei, respectiv +20%, datoria guvernamentală a scăzut cu 2,3 puncte procentuale din 
PIB, investițiile străine directe anuale sunt mai mari cu aproape 1 miliard euro pe primele 8 luni din 2019 față de 2016, 
veniturile la buget sunt mai mari cu 37%, investițiile făcute de la bugetul de stat sunt mai mari cu 32%. 

Ce trebuie să continue guvernul Orban?  
Să plătească facturile pentru investițiile realizate prin PNDL. Guvernul Dăncilă a lăsat plățile prin PNDL la zi. Este un 

instrument esențial pentru dezvoltarea comunităților locale. Sute de primari din toată țara așteaptă să își poată respecta 
angajamentele de plată pentru lucrările realizate cu finanțare din PNDL. În guvernarea PSD, PNDL nu a ținut cont de culoarea 
politică, beneficiari fiind primării care acoperă întreg spectrul politic. Acest program riscă să fie amputat de Guvernul Orban, 
căruia nu îi pasă de dezvoltarea la nivel local. 

Să semneze contractele prin FDI și Start-up Nation. Guvernul Orban a anunțat că vrea să anuleze investițiile programate 
prin FDI, deși există peste 500 de proiecte aprobate pentru finanțare, care totalizează peste 6 miliarde de lei. Mulți primari din 
toate partidele politice, inclusiv de la PNL, așteaptă începerea lucrărilor. 

FDI, program pe care domnul Orban promite să îl desființeze, este un instrument esențial pentru dezvoltarea 
comunităților locale, în special a celor cu posibilități reduse. Asta pentru că, spre deosebire de PNDL, unde primăria trebuie să 
asigure finanțarea și după recuperează banii, prin FDI este posibilă acordarea unui avans de 15% pentru demararea lucrărilor. 
Tot prin FDI se pot finanța lucrări rămase neexecutate în alte proiecte de investiții. În acest moment sunt sute de astfel de 
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lucrări neexecutate și abandonate, care vizează construcția de şcoli, de grădinițe, de sisteme de alimentare cu apă şi de 
îndiguire, de sisteme de canalizare şi de gaze. 

Aceeași soartă este preconizată și pentru programul Start-up Nation, aflat acum pe lista tăierilor pregătite de noul 
guvern. Pentru PNL nu contează că acest program este principalul instrument pentru tinerii antreprenori, care pot astfel să își 
pună în practică ideile de afaceri. 

Din păcate, neputința și nepriceperea miniștrilor cabinetului Orban va conduce la amânarea și anularea investițiilor în 
comunitățile locale și a programelor de sprijin pentru tinerii antreprenori.  

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Marius Constantin Budăi 
*** 

 

PNL creează panică în legătură cu salariile medicilor 
 Stimate colege, stimați colegi, 
Declarațiile hazardate, ale lui Orban, creează panică în sistemul de Sănătate. Induc nesiguranță în rândul medicilor și al 

personalului medical, dau naștere la un nou exod, practic afectează siguranța națională a României. 
Orban și Iohannis au creat criza politică și au blocat ceea ce trebuia să se întâmple firesc, respectiv rectificarea, care se 

face la fiecare sfârșit de an, la Sănătate.  
În sistemul de Sănătate nu se face un buget separat pentru salarii, ci se face un buget global estimativ, care include 

programele de sănătate, medicamentele etc. Este o practică normală ca pe parcursul anului, în funcție de numărul de pacienți 
tratați și de medicamentele asigurate, indicatori variabili de la an la an, care nu pot fi estimați la început când se face bugetul, 
sumele necesare se completează la rectificare. Este o practică obișnuită folosită de zeci de ani. Nu e nimic nou. Dacă venea 
cineva care știa cum se guvernează nu ar fi sărit în sus că nu sunt bani, pentru că știa că sumele se completează la rectificare.  

Guvernul PSD a luat, în acest an, decizii esențiale pentru sănătatea românilor. A introdus noi molecule pe lista 
medicamentelor gratuite și compensate, a creat noi programe de sănătate, a introdus noi pacienți în programele de sănătate.  

De aceea era nevoie de rectificarea bugetară pe care Iohannis și Orban au blocat-o atunci când au declanșat criza 
politică.  Actele pentru rectificare sunt deja pe masa noului ministru al Sănătății și pe masa premierului. Nu este nevoie de 
declarații mincinoase care să inducă panică și să arunce în aer sistemul de Sănătate. Doar cine are alte interese, contrare 
intereselor naționale, poate face așa ceva. În trei ani de guvernare PSD, nu au fost niciodată probleme legate de salarii deși 
salariile românilor au crescut constant și semnificativ. 

În timp ce guvernele PSD au adus salariile medicilor la nivel European, Orban și ceilalți habarniști din guvernul 
Ghilotină, se gândesc deja la tăieri. Se gândesc să facă praf o măsură esențială pentru sănătatea românilor, o măsură care a 
oprit exodul medicilor. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Tamara Ciofu 

*** 
 

Guvernarea PNL va genera sărăcie și instabilitate economică și socială pentru toți românii 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi 
Așa-numitul program de guvernare al PNL, prezentat de premierul Orban sub forma unei fițuici galbene, nu reprezintă 

altceva decât un atac direct la bunăstarea românilor şi la economia naţională. „Guvernul meu” le propune românilor 
reinstaurarea austerității în țară, sub pretextul modificării programelor și legilor adoptate de PSD în ultimii trei ani. 

Unul dintre punctele din programul de guvernare al PNL prevede ”comasarea spitalelor”. Aceasta înseamnă închiderea 
spitalelor mai mici din satele și orașele României, pe care guvernarea PSD le redeschisese după dezastrul din epoca Boc-
Băsescu. Mai mult, programul PNL pune și agricultura României pe butuci, zeci de programe vitale pentru dezvoltarea și 
modernizarea agriculturii urmând să fie anulate sau suspendate. 

Corporațiile și multinaționalele vor fi pe primul loc în Guvernarea PNL, fiind evident că românii nu contează pentru ei! 
După instalarea Guvernului Orban, se așteaptă anularea OUG 114/2018, în urma căreia vor avea de câștigat o serie de entități 
în cvasi-majoritate cu capital străin.   



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2019  
Săptămâna 25 – 29 noiembrie 2019  

 

 

27 
 

Băncile nu vor mai avea ținta de a credita economia reală, iar astfel vor pierde românii cu rate la creditele bancare. 
Aceștia vor plăti rate mai mari la credite cu 10-15%, iar deprecierea leului va adânci povara asupra acestei categorii a 
populației îndatorate la bănci. De asemenea, prin anularea OUG, fondurile de pensii private nu vor mai solicita garanții 
crescute din condiția creșterii capitalului.  

Vor câștiga și companiile din telecomunicații și din energie, dar în schimb vor pierde românii care vor plăti facturi mult 
mai mari la utilități. Se estimează un plus de 25-30% la facturile la utilități minim, în urma liberalizării șoc a prețului la 
utilități.  

Vor fi în avantaj și companiile private din sănătate, deoarece comasarea și închiderea spitalelor, plus facilitățile anunțate 
privind extinderea asigurărilor private de sănătate, vor conduce la privatizarea accentuată a sănătății. Vor pierde tot românii 
care nu-și vor mai permite plata unor servicii medicale decente, iar accesul la serviciile medicale se va restrânge drastic. 

Anularea OUG 114 va aduce beneficii și companiilor private din educație, privatizarea din acest domeniul urmând să 
conducă la limitarea accesului larg la educație. Pentru familiile cu o situație financiară modestă, care sunt într-un număr mare 
în România, va fi imposibil în aceste condiții ca un copil înzestrat și inteligent să acceseze studiile superioare. 

Eliminarea supraimpozitării part-time va readuce practica sclaviei în afaceri, fiind astfel avantajate firmele care fac 
evaziune fiscală. Se va regeneraliza practica angajării fictive part-time, cu un program de lucru efectiv de 8-10 ore, și pe salarii 
de nimic. Totodată, veniturile bugetare încasate din contribuții și impozit pe venit vor scădea puternic. 

Vor fi în câștig evident companiile foarte mari, cu capital străin, în timp ce companiile românești și IMM-urile vor 
pierde conform programului de guvernare al liberalilor. Nu există nicio măsură în așa-numitul program de guvernare care să 
stimuleze capitalul autohton sau vreun sector economic din România, în afara de sectorul bancar, energie, telecomunicații și 
pensii private. Vor pierde astfel IMM-urile autohtone, prin eliminarea Startup Nation, dar și firmele din construcții si cele din 
IT, prin stoparea/retragerea sprijinului acordat de guvernarea PSD prin facilități fiscale. 

Orașele mari vor fi în avantaj net, deoarece prin propunerile prezentate și prin renunțarea la Programele de Dezvoltare 
Locală PNDL și FDI, se va majora exponențial decalajul dintre zona urbană mare și restul localităților, respectiv orașele mai 
mici și comunele. 

În turism, vor câștiga țările vecine, iar societățile românești vor fi dezavantajate, neexistând nicio măsură concretă de 
sprijin. Nu în ultimul rând, vor câștiga companiile private din domeniul transporturilor, deoarece prin „privatizarea 
companiilor” din domeniu - așa cum se enunță în programul PNL - românii vor plăti mai mult pentru servicii mult mai slabe 
calitativ.  

Iată doar câteva măsuri de austeritate ale noului guvern, care vor fi luate în scopul minimizării rezultatelor foarte bune 
ale guvernării PSD, denigrarea creșterii economice a României și a efectelor pozitive ale acesteia pentru calitatea vieții 
românilor fiind un țel parșiv, politicianist și pur electoral al liberalilor. 

 
Deputat 

Cristina-Elena Dinu 
*** 

“Greaua moștenire”, o minciună spulberată de Guvernatorul Băncii Naționale 
 

“Greaua moștenire”, ideea fixă cu care partidele de dreapta au defilat de câte ori au preluat Guvernarea României, adusă 
în discursul public de Klaus Iohannis, și, evident, de Ludovic Orban și noul său Cabinet, în frunte cu Florin Cîțu, a fost 
demontată de Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu. Acesta a declarat chiar săptămâna trecută că “economia nu este 
nici în prăpastie, nici pe fundul prăpastiei, nici pe buza prăpastiei.” Muguru Isărescu, autoritatea cea mai credibilă în materie 
de economie la nivel macro, a negat în mod clar afirmațiile alarmiste ale PNL, partid care, în lipsa unui program politic real 
care să vizeze binele tuturor categoriilor sociale, care în lipsa unei viziuni globale asupra economiei naționale, aruncă în mass 
media aceeași și aceeași  poveste cu “greaua moștenire” pe care ar fi lăsat-o, chipurile, social-democrații.  

Ei bine, minciunile PNL sunt transparente și orice român de bună credință poate să vadă acest lucru.  
Guvernarea PSD a adus creștere economică pentru România, situație confirmată de organismele internaționale abilitate 

în domeniu. Astfel, România a avut a doua creştere a PIB din Uniunea Europeană, în cel de-al doilea trimestru, după Ungaria, 
în comparaţie cu trimestrul precedent, dar şi cu trimestrul al doilea din 2018, conform Eurostat. Procentual, am întregistrat 
creștere economică de + 7% în 2017, de + 4,1% în 2018, și de + 4,7% în primul semestru din 2019.  
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Salariile au fost majorate substanțial de Guvernul PSD pentru categorii profesionale esențiale pentru societate, 
respective profesori și medici. Totodată, PSD a majorat salariul minim cu 55% și a elaborat și a pus în aplicare o lege a 
pensiilor echitabilă, astfel încât pensia medie este mai mare cu 45% comparativ cu anul 2016.  

În momentul de față, datorită politicii PSD, avem cel mai scăzut șomaj din istoria democratică a României de după 
1989, respectiv 3,8%. Social-democrații au debirocratizat masiv sistemul fiscal, impozitul pentru IMM-uri a fost redus la 1% și 
au fost eliminate 102 taxe.   

Prin măsurile luate, PSD a dovedit că este partidul pentru care contează fiecare român, indiferent de profesia și statutul 
social. PNL, incapabil să facă toate aceste lucruri, recurge la “greaua moștenire” pentru a-și justifica măsurile de austeritate pe 
care le pregătește împotriva românilor. Ca social-democrat, ca reprezentant al cetățenilor în Parlamentul României, mă voi 
opune, așa cum am făcut mereu, politicii de austeritate, de tăieri de salarii și concedieri în masă pe care o promovează Ludovic 
Orban și oamenii din jurul său!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Cornel Itu 

*** 
Greaua moștenire invocată de Orban și Iohannis este doar minciună și demagogie 

Stimate colege, stimați colegi, 
Datele oficiale şi deciziile agenţiilor internaţionale de rating demonstrează că Iohannis şi Orban mint cu neruşinare 

atunci când acuză guvernele PSD că au îndatorat excesiv România și că nu se poate respecta un deficit bugetar mai mic de 3% 
din PIB. În realitate, nu există probleme legate de datoria guvernamentală a României, motiv pentru care se mențin 
calificativele bune acordate ţării noastre. Fitch precizează clar că n-ar trebui să fie probleme nici cu respectarea angajamentului 
privind deficitul de 3%.  

În concluzie Iohannis, Orban şi Cîţu, cei care au anunţat deja depăşirea deficitului, sunt incapabili să gestioneze 
economia şi finanţele României. Soliditatea economiei românești reiese clar și din comunicatul Ministerului Finanţelor privind 
argumentele care au stat la baza deciziei Fitch: 

,,Decizia agenției este susținută atât de nivelul moderat al datoriei publice, care este mult inferior nivelului de 40% al 
țărilor din aceeași categorie de rating cu România “BBB", dar și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicilor 
dezvoltării umane, care se situează la niveluri superioare față de țările comparabile. De asemenea, un factor pozitiv îl 
reprezintă soliditatea sectorului bancar, care înregistrează niveluri ridicate de capitalizare și de lichiditate.” 

Și BNR contrazice teza „Grelei Moșteniri”, alături de FMI, BERD, BM și Comisia Europeană 
Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, contrazice declaraţiile alarmiste, legate de „Greaua Moștenire”, lansate 

fără discernământ de Iohannis şi Orban, cei care au spus că este un dezastru lăsat de PSD în zona economică. Detalii: aici  
Isărescu susține că economia este într-o situație controlabilă:„Economia nu este nici în prăpastie, nici pe fundul 

prăpastiei, nici pe buza prăpastiei. Este într-o situație mai dificilă, pro ciclică, dar controlabilă.”  
De asemenea, BNR și-a revizuit în scădere prognoza de inflație pentru finalul acestui an de la 4,2% la 3,8% ceea ce 

arată că încep să dea roade politicile Guvernului PSD pentru stoparea inflației (ex. plafonarea prețurilor la gaze și energie 
electrică prin OUG 114 pe care PNL vrea să o abroge). Detalii aici. 

Totodată Isărescu a lăudat Guvernul PSD pentru capitalizarea CEC ceea ce asigură mai multă stabilitate pe piața 
bancară. (detalii aici) 

Guvernatorul BNR a fost obligat să intervină pentru a contrazice valul de mesaje apocaliptice lansate de membrii 
Guwernerului Ghilotină în încercarea de a linişti pieţele financiare şi valutare.  

Atât FMI, BERD cât și Comisia Europeană au revizuit în creștere prognoza pentru avansul economic al României în 
timp ce au anticipat scăderi  pentru zona euro și Uniunea Europeană. Adică, în timp ce România crește economic, UE scade! 

Recunoașterea acestor evoluții mai bune decât anticipările inițiale, de către FMI, BERD, Eurostat și alte instituții 
internaționale reprezintă răspunsul calificat, profesonal și autentic care desființează propaganda electorală anti PSD  a lui 
Iohannis, Orban și ceilalți. 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Răzvan Rotaru 

*** 
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Moștenirea PSD este una consistentă 
Stimați colegi, 
Aveți un Guvern învestit și românii așteaptă acum să vadă de la dumneavoastră aceeași implicare de care a dat dovadă 

PSD cât a fost la guvernare, așteaptă de la dumneavoastră performanțe la fel de bune ca ale Guvernului social-democrat. Nu 
veți avea nici o scuză pentru a nu vă pune în practică promisiunile, pentru că moștenirea pe care o lasă PSD este una 
consistentă. 

PSD a adoptat Legea salarizării unitare prin care s-au majorat și continuă să se majoreze salariile pentru medici, 
profesori, polițiști, militari, salvatori ISU și alte categorii de angajați din sectorul public. PSD a majorat salariul minim net, „în 
mână”, pentru toate categoriile de angajați, la 1.263 lei în 2019, de la 875 lei în 2016, aceasta reprezentând o majorare de 62% 
pentru salariații cu studii superioare. De asemenea, au fost majorate salariile angajaților din sectorul public cu peste 50%, în 
medie. 

PSD a mai majorat, de la 900 lei la 2.250 lei, subvențiile acordate angajatorilor care încadrează persoane din grupuri 
vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu și a scutit de impozitul pe venit toți angajații firmelor de IT și 
din centrele de cercetare, atât pe cei cu studii superioare, cât și pe cei cu studii medii, care sunt studenți. 

Guvernarea PSD este aceea care a acordat vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei pentru toți salariații din 
sistemul public, care a redus la jumătate taxa pe muncă pentru firmele din construcții. 

Nu trebuie să uităm nici de seniorii țării, de a căror bunăstare PSD a fost tot timpul preocupat. Astfel, punctul de pensie 
a crescut de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, pensia minimă garantată s-a majorat de la valoarea de 640 la cea de 704 lei, iar 
indemnizația pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate a crescut de la 880 lei la 
1.012 lei. În guvernarea PSD, România a redevenit grânarul Europei, fiind înființat Creditul de dezvoltare cu garanții de stat de 
80% pentru susținerea produselor agricole deficitare, în timp ce subvențiile pentru agricultori au fost acordate la timp și 
integral. Mai mult, alături de PNDL 1 și 2, noul program derulat prin Fondul de Dezvoltare și Investiții a contribuit la 
reducerea semnificativă a decalajelor dintre mediul rural și cel urban. Nu în ultimul rând, țineți cont că România este pe locul 2 
în topul creșterii economice din UE, Banca Mondială revizuind chiar în creștere la 4,2% estimările privind avansul economiei 
românești în 2019.  

Aceasta este, stimați colegi aflați momentan la Putere, moștenirea pe care v-a lăsat-o Partidul Social Democrat: o 
economie stabilă, cu perspective de creștere, în care piața muncii s-a consolidat, creșterea salariilor și pensiilor contribuind 
decisiv la reducerea continuă a sărăciei.  

Din Opoziție, PSD va veghea foarte atent să nu vă bateți joc de această moștenire, așa cum ați făcut ori de câte ori ați 
venit la guvernare.  

Vă mulțumesc!                Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 

Programul de guvernare prezentat de Ludovic Orban plagiază propunerile PSD 
Stimați colegi, 
Programul de guvernare al PNL este o rușine! Nu se poate ca un partid care vine la putere după o moțiune de cenzură să 

vină cu un program de guvernare plagiat după ceea ce face deja Guvernul PSD pe care l-a înlăturat. Nu se poate să nu aibă 
absolut niciun plan, nicio prioritate, nicio măsură în afara celor pe care noi le-am promovat în ultimii 3 ani de guvernare social 
democrată.  

Fără nicio viziune, fără propuneri care să ne arate ce anume se va face diferit sau mai bine pentru a îmbunătăți continuu 
performanța sistemului, Guvernul lui Iohannis va duce absorbția fondurilor europene la zero. Această situație a mai fost 
întalnită în 2016 tot de ,,Guvernul LUI” care a lăsat în urmă programe blocate și absorbție zero a fondurilor europene. 

Cel mai cumplit lucru din Programul de guvernare al PNL este „Planul de comasare a spitalelor neperformante”! E 
revoltător, domnilor de la PNL! Spitalul e, ca intotdeauna pentru voi, un simplu business. În loc să investiți în spitale, voi le 
închideți?! Dar viața oamenilor nu contează?! Chiar nu realizați că un spital face diferența dintre viață și moarte?! Este o crimă 
în masă să le spui unor zeci de mii sau sute de mii de romani că de a doua zi nu mai au spital și că sunt lăsați să moară pe 
drumul de zeci de kilometri către spitalul următor. Asta e "România normală" pe care vreți să o construiți ?! Revoltator, cat de 
jos a ajuns PNL-ul vostru! Ați fost infestați până la capăt de PDL-iștii lui Boc, pentru că numai ei mai închideau spitale in 
guvernarea lor de trista austeritate! 
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Toate aceste lucruri sunt girate chiar de Președintele României, care la finalul unui mandat prezidential de cinci ani, ar fi 
trebuit să ne prezinte acțiunile lui care să fi adus normalitatea în societatea românească. În realitate, el a adâncit dezbinarea în 
țară, fiind incapabil să realizeze un singur proiect politic consensual. Noi, cei din din PSD, nu vom vota acest guvern, nu 
putem să girăm măsurile luate împotriva românilor. Noi vrem să luăm măsuri pentru români, nu împotriva lor și nu o să 
mergem nici la vot, o să încercăm să facem o opoziție cât mai dură împotriva acestor oameni pentru care românii nu înseamnă 
mare lucru. Pentru ei sunt importante doar problemele lor, doar avantajul electoral, iar pe oameni îi privesc ca pe niște cifre. 
Nu vin în mijlocul românilor, nu vorbesc cu românii, ei nu vor să lucreze pentru România și pentru români. 

 

Deputat 
Costel Lupașcu 

*** 
Plafonarea plăţilor directe dezavantajează fermierii de succes din România 

 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
România are o agricultură bipolară, cu un număr mare de ferme mici şi un număr redus de ferme medii şi mari, fiecare 

dintre acestea având un rol bine determinat. 
Conform datelor oficiale, din circa 850.000 de beneficiari ai plăţilor directe, 95% au ferme între 1 ha şi 10 ha, şi practic 

doar circa 3% sunt ferme medii şi mari. Însă, cele 3% din ferme utilizează 45% din terenul arabil al României şi asigură peste 
75% din consumul de produse agro-alimentare al populaţiei. 

Fermele mari din România asigură securitatea alimentară a populaţiei, producând hrană de calitate şi la preţuri 
accesibile pentru majoritatea consumatorilor de pe piaţa naţională, dar şi pentru export. 

În condiţiile în care Comisia Europeană plafonează plăţile directe în agricultură pentru fermele mari şi medii va fi 
afectată nu doar producţia vegetală, dar şi indirect fermele din producţia zootehnică care deţin terenurile necesare producţiei 
animaliere. 

Fermele mici au desigur un rol foarte important în menţinerea zonelor rurale vii, mai ales cele de deal şi de munte unde 
aceste forme sunt preponderente. Ele asigură autoconsumul, dar şi comercializează excedentul de producţie. În aceste condiţii, 
România trebuie să încurajeze şi să sprijine atât fermele mici, cât şi cele mari şi medii. Aplicarea plafonării va introduce o 
birocraţie enormă pentru administraţie şi fermieri. Există riscul penalizării unor fermieri care prin imposibilitatea dovedirii 
unor date contabile foarte exacte pot fi introduşi la plafonare. Prin aplicarea plăţii redistributive, în locul plafonării plăţilor 
directe (la nivelul 60.000 – 100.000 euro/fermă/an), s-ar putea elimina această birocraţie. 

În concluzie, prin aplicarea plafonării plăţilor directe pentru fermele mari şi medii ar conduce la creşterea importurilor 
agro-alimentare, deoarece fermele mici nu pot produce în compensaţie. Mai mult acest proces va contribui substanţial la 
distrugerea capitalului românesc din agricultură. România trebuie să susţină la Uniunea Europeană întărirea sprijinului pentru 
fermele mici, dar fără afectarea fermelor medii şi mari. 

În plus, plafonarea ar conduce la o reducere importantă a subvenţiilor fermelor medii şi mari, respectiv cu 15 – 20%. 
Prin aplicarea plafonării s-ar penaliza fermele competitive în speranţa că s-ar putea face competitive fermele mici, prin simpla 
dublare a subvenţiei pe hectar pentru exploataţiile de câteva hectare.  Susţinerea neplafonării fermelor medii şi mari de către 
actualul Guvern trebuie să reprezinte o prioritate la negocierile cu Comisia Europeană.  

Vă mulţumesc,            Deputat 
Neculai Iftimie 

*** 
Programul de guvernare propus de prim-ministrul Iohannis/Orban 

Stimaţi colegi, 
În calitatea mea de deputat am înţeles că Programul de guvernare este un document extrem de important pentru liniile 

directoare ale acţiunilor politice ce vor fi implementate. 
Având în vedere acest aspect am citit, cu atenţie şi îngrijorare, Programul de guvernare propus de Guvernul 

Iohannis/Orban. Înainte de a trece la analiza acestuia vreau să subliniez doar câteva aspecte cu privire la miniştrii propuşi: 
1. Propunera PNL pentru postul de ministru al Ministerului Dezvoltării şi Administraţiei Publice este un domn care a 

declarat presei că are o casă de locuit de 910 mp, pentru că a greşit constructorul şi a trebuit să o facă mai mare; 
2. Propunerea PNL pentru ministerul culturii este un domn care a absolvit Facultatea de Arte-Actorie la Universitatea 

Ecologică din Bucureşti şi a condus pentru mai mulţi ani OTV Suceava. 
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Nu spun că un guvern este perfect, aproape întotdeauna există un ministru care poate fi criticabil, dar am vrut să scot în 
evidenţă doar câteva aspecte referitoare la propunerile Iohannis/Orban, pentru că ei au menţionat că au un Guvern care se află 
în afara oricăror suspuiciuni şi posibile critici. 

Revenind la Programul de guvernare am vrut să văd cum sunt prezentate proiectele pentru Tulcea din perspectiva 
infrastructurii şi a fondurilor europene. 

La capitolul fonduri europene, declarate prioritate 0 în programul de guvernare, menţiunile despre Tulcea/Delta Dunării 
sunt sublime, dar inexistente. Programul Investiţii Teritoriale Integrate – ITI Delta Dunării beneficiează de un buget dedicat 
alocat de Comisia Europeană în valoare de 1,114 miliarde euro. Suma este semnificativă pentru dezvoltarea zonei, mai ales că 
deja au fost aprobate proiecte în valoare de peste 754 milioane euro, iar proiectele depuse depăşesc inclusiv suma alocată prin 
bugetul UE. Este incredibil că un asemenea program vital pentru zona Deltei Dunării nici măcar nu este menţionat în 
Programul de guvernare. 

Am început cu fondurile europene deoarece se leaga şi de proiectele din domeniul infrastructurii. În Programul de 
guvernare, la proiecte noi de investiţii în domeniul rutier, subcapitolul „Drumuri expres”, în lista de rezervă este menţionat 
drumul expres Constanţa – Tulcea – Brăila. Este singurul proiect de infrastructură menţionat pentru Tulcea şi este trecut în 
lista de rezervă. 

Domnul ministru al Transporturilor propus Lucian Bode, domnul prim-ministru desemnat Ludovic Orban, vă informez 
că un drum expres nu poate fi construit prin Dunăre. 

Anul trecut au început lucrările pentru construcţia proiectului de infrastructură care permite legarea Dobrogei de restul 
ţării, un proiect pe care tulcenii îl aşteaptă de 30 de ani, respectiv podul peste Dunăre dintre Tulcea şi Brăila. Fără construcţia 
acestui pod nu se poate construi nici drumul expres Constanţa – Tulcea – Brăila. 

Mai mult, construcţia acestui pod este finanţată prin Programul ITI Delta Dunării, cel care este inexistent în Programul 
de guvernare, deşi fondurile europene ar fi prioritatea 0. 

Pentru a concluziona, domnule prim-ministru desemnat Ludovic Orban, în cazul puţin probabil în care Guvernul propus 
de dumneavoastră şi Programul de guvernare vor fi aprobate în Parlament, vă solicit să ţineţi cont de proiectele în derulare din 
judeţul Tulcea şi de programele desfăşurate cu fonduri europene dedicate zonei, respectiv prin Programul ITI Delta Dunării, 
atât de importante pentru dezvoltarea regiunii şi inexistente în Programul dumneavoastră de guvernare.  

Vă mulţumesc!             
Deputat 

Anișoara Radu 
*** 

Măsuri realizate pentru digitalizarea sistemului de învățământ, obiectiv prioritar al Programului de Guvernare 
 

Mi-am propus zilele acestea, aflându-mă în județul meu de circumscripție, să discut mai mult cu tineri vrânceni și să 
aflu în ce măsură resimt aceștia beneficiile apartenenței noastre la UE. 

Răspunsurile au fost diverse: pot să călătoresc fără vize și pașaport, faptul că îmi comand “chestii” de pe net, din țările 
membre UE, fără să plătesc taxă vamală, că e pace, că avem vacanțe ieftine și apeluri la fel de ieftine, taxele roaming fiind 
eliminate și mobilitatea, că pot dacă vreau să studiez într-o altă țară din Europa prin intermediul programului Erasmus. 

La rândul lor, m-au întrebat: “ce face UE pentru noi?” 
Am ținut să le spun acestor tineri că foarte multe proiecte cu impact major în viața noastră se derulează prin fondurile 

europene, care nu se alocă întâmplător, ci atunci când există idei, susținute argumentat și cu șanse rezonabile de a fi puse în 
practică. Le-am oferit ca exemplu digitalizarea cu bani europeni a educației, care reprezintă o manieră extrem de importantă de 
a investi fondurile de la UE acolo unde este mai mare nevoie, adică în educația și viitorul copiilor noștri, în noile tehnologii. 

Îmbunătățirea accesului la educație a constituit una din prioritățile Guvernului PSD, iar digitalizarea sistemului este un 
pas decisiv spre atingerea obiectivelor în acest sens. 

România a depus eforturi, materializate în rezultate bune, de a introduce tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor în 
procesul de învăţământ, prin care au fost aduse laboratoare informatizate, soft educaţional şi instruire pentru profesori în 
şcolile şi liceele din ţară. Pe de ală parte, trebuie să avem în vedere faptul că digitalizarea educaţiei este un proces de durată, 
care necesită o pregătire amplă şi o transformare pe termen lung a mentalității educatorilor. Sper că în următorii ani, cadrele 
didactice încep să fie mai deschise la tehnologie şi să înţeleagă necesitatea integrării tehnologiei în sistemul educațional 
românesc, având în vedere că elevii din ziua de astăzi folosesc tehnologie în tot ceea ce fac. 
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În data de 10 septembrie 2019, au fost semnate la Palatul Victoria, două proiecte care sprijină dezvoltarea și 
digitalizarea învățământului, prin care elevii români vor beneficia de un mediu online adecvat privind notele școlare, dar și de 
o bibliotecă virtuală (Programul Operațional Competitivitate POC 2014-2020). 

Astfel, programul „Sistem informatic de management al școlarității – SIMS”, creează platforme online pentru 6.250 de 
instituții de învățământ. De asemenea, un alt program național va fi creat, printr-un sistem informatic eficient, care le va 
permite tuturor celor care îl folosesc să se consulte și să ia decizii coordonate. Se urmărește creșterea performanțelor 
învățământului obligatoriu, diminuarea ratei absenteismului și a abandonului școlar, iar elevii vor avea acces la un mediu 
online adecvat. Sistemul va colecta în timp real date din școli și le va raporta Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi instituțiilor 
centrale. Platforma va cuprinde date de gestiune a activității școlilor precum note, frecvenţă, situaţie şcolară. 

Totodată, elevii vor beneficia de o bibliotecă virtuală. Proiectul „Platforma digitală cu resurse educaţionale deschise – 
Biblioteca virtuală” va finanța dezvoltarea unui sistemului informatic integrat, securizat, care va gestiona conținuturi 
educaționale. 

Aceste proiecte, alături de proiectul „Platforma națională integrată – Wireless Campus”, care se află deja în faza de 
implementare, constituie acțiuni concrete în sprijinul avansării tehnologice a învățământului. 

Educația românească are nevoie de această etapă a digitalizării, care să permită elevilor și dascălilor să beneficieze de 
un învățământ modern, european. Pe lângă investițiile de reabilitare și modernizare a infrastructurii școlare, este nevoie de 
transformarea procesului educațional și evoluția către școala digitală, pentru a crește nivelul de diseminare al informațiilor și 
pentru a dezvolta comunicarea dintre profesor și elev, precum și relația dintre școală și părinți. 

Conform sondajului de opinie EduTech – integrarea noilor tehnologii în educație, realizat de Centrul Syene pentru 
Educație și Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, în cadrul rețelei EDUPOL, în vara acestui an, majoritatea 
părinților și profesorilor apreciază creșterea eficienței în învățare prin utilizarea tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor la 
clasă, acestea fiind percepute drept ”foarte eficiente”. 

Peste 66% dintre profesori și părinți susțin că ”tehnologiile digitale pot ameliora învățarea și pot sprijini inovarea în 
școli”, peste 90% cred că „utilizarea tehnologiilor educaționale reprezintă o modalitate de a crește atractivitatea disciplinei 
predate”, iar cel puțin opt din zece profesori/părinți cred că “accesul la tehnologiile educaționale permite elevilor din zonele 
defavorizate să elimine diferențe dintre ei și elevii din regiuni mai dezvoltate din punct de vedere economic, social și cultural”. 

Tehnologia digitală este o componentă importantă a vieții de zi cu zi, iar resursele educaționale sunt elemente cheie ale 
educației contemporane. 

Cu ajutorul fondurilor europene, sunt în derulare și în implementare proiecte ambițioase în învățământ, dar, ca în toate 
politicile publice noi, e nevoie de timp pentru ca impactul lor să se simtă. Desigur, pe termen mediu și lung există loc de 
îmbunătățire și adaptare a acestui proces de digitalizare, cu condiția ca proiectele începute să aibă continuitate. 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

*** 
PSD și Viorica Dăncilă reprezintă singura soluție reală pentru continuarea 

creșterii nivelului de trai al românilor din fiecare județ! 
Stimate colege, stimați colegi,  
PSD și-a reconfirmat forța. Candidatul său - Viorica Dăncilă intră în turul doi al prezidențialelor la mare distanță, peste 

800.000 de voturi, față de următorul plasat, Dan Barna. Votul românilor a infirmat de-o manieră categorică scenariile 
propagandei care cânta prohodul PSD și care proclamau o așa-zisă reușită istorică,  „un tur doi fără PSD”. 

PSD reușește să facă proba evidentă că este singurul partid care se poate opune eficient lui Iohannis și PNL, în pofida 
celor mai dure și ostile circumstanțe politice din istoria sa și a unei îndelungi campanii de demonizare sistematică a liderilor 
săi. Milioane de români au înțeles că doar Viorica Dăncilă și PSD mai stau între Guwernerul Orban, pus pe tăieri, și bunăstarea 
lor și a familiilor.  Cu cât mai mulți români vor realiza că Iohannis și Orban înseamnă austeritate, închideri de spitale, taxe mai 
mari, anulări de creșteri salariale și de pensii, cu atât mai evident le va fi că singurul care poate opri acest tăvălug este PSD, 
prin candidatul său la președinția țării Viorica Dăncilă.  

Viorica Dăncilă a fost singurul candidat care a crescut constant atât în precampanie cât și în campania electorală și a 
ajuns să depășească, cu câteva mii, numărul de voturi obținute de PSD la europarlamentare. A fost cea mai scăzută prezență la 
vot din istoria alegerilor prezidențiale. Este un semnal clar al dezgustului oamenilor față de scandalul și dezbinare politică 
ridicate la cote de neimaginat de Klaus Iohannis, culmea cinismului, în numele unei „Românii normale”. 
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Dan Barna și USR pot fi considerați marii pierzători ai prezidențialelor; sunt cel puțin 5 procente în minus între scorul 
lui Dan Barna de acum și cel al USR de la europarlamentare. 

Proiectul ALDE-PRO ROMÂNIA s-a dovedit neviabil. Scorul reușit de Mircea Diaconu reprezintă strict o reușită 
personală dar este mai mic decât cel pe care ALDE și PRO ROMÂNIA, însumat, l-au obținut la europarlamentare.  

În diaspora s-a votat consistent mai mult și în condiții mult mai bine decât la alte alegeri precedente. Este meritul 
guvernului Dăncilă, care a lăsat la cheie guvernului Orban toată organizarea scrutinului.  

PSD și Viorica Dăncilă au promovat și adoptat legislația corespunzătoare și a luat toate măsurile organizatorice 
necesare. Orban și miniștrii săi au luat totul de-a gata. De altfel nici nu aveau când să facă mare lucru, jurământul de 
învestitură a fost cu câteva zile înainte de începerea scrutinului. 

PSD și candidatul său iau startul pentru turul doi al prezidențialelor de pe poziția competitorului determinat să obțină 
victoria. Acum se resetează toată competiția politică. 

Iohannis nu se mai poate ascunde! Va fi nevoit să dea raportul în fața românilor pentru mandatul său. Îi va fi imposibil 
să explice de ce nu a făcut nimic constructiv, de ce a încălcat Constituția, de ce a sabotat guvernul țării sale, de ce a sabotat 
interese naționale, de ce a ridicat la paroxism discursul urii și al demagogiei politice. 

Oricât de mult nu își dorește, Iohannis va fi nevoit să stea față în față cu Viorica Dăncilă.  
Candidatul PSD are de partea ei faptele, tot ceea ce a adus bunăstare oamenilor și economiei naționale, în acești ani ai 

guvernării PSD. 
Vă mulțumesc.                 Deputat 

Daniela Oteșanu 
*** 

Demagogia PNL despre situația pădurilor din România 
 

Stimate colege și stimați colegi,  
Demagogia PNL despre situația pădurilor din România. Vicepremierul Raluca Turcan, deși habar nu are, se lansează în 

ziceri apocaliptice pe tema pădurii și a defrișării.  
Adevărul e unul singur! Niciun partid n-a promovat politici și programe concrete de protejare a pădurii așa cum a făcut 

PSD. În 2014, PSD a operaționalizat Sistem Național Integrat de Urmărire a Trasabilității Materialului Lemnos (SUMAL) 
după doi ani în care ministrul PNL Lucia Varga nu a reușit și nu a dorit să afle de existența lui! 

Tot în 2014, PSD a extins SUMAL-ul, cu aplicația „Radarul Pădurilor" pentru a stopa transportul de lemn tăiat ilegal. 
Aplicația Inspectorul pădurii este o interfață a Radarului Pădurilor și funcționează contrar minciunilor habarnistei Turcan. Tot 
în 2014, PSD a introdus serviciul 112 pentru transportul de lemn. 

În 2015, PSD a modificat Codul silvic pentru a stopa monopolul firmei Schweighoffer, fapt ce l-a făcut pe președintele 
Iohannis să-l întoarcă înapoi în Parlament. După lupte grele duse de PSD, noul Cod silvic a trecut din nou și președintele 
Iohannis a fost obligat să-l promulge. Această modificare a Codului silvic coroborată cu Radarul Pădurilor, care nu mai 
permitea achiziția de lemn tăiat ilegal, a făcut ca de la acel moment, firma Schweighoffer - protejata președintelui Iohannis- să 
fie nevoită să importe anual peste 2 milioane mc de buștean. 

În 2017, PSD a modificat Legea convențiilor silvice astfel încât amenzile pentru lemn tăiat ilegal și transport de lemn 
tăiat ilegal să fie uriașe și, în plus, să se confiște și mijlocul de transport dacă transportă lemn tăiat ilegal. 

Tot în 2017, PSD a introdus paza obligatorie a tuturor suprafețelor de pădure, chiar și a celor la care nu li se cunoștea 
proprietarul. Banii pentru paza suprafețelor mai mici de 30 ha este suportată de statul român. 

Tot în 2017, PSD a demarat dezvoltarea sistemului informatic SUMAL pentru ca Radarul Pădurilor să măsoare și 
VOLUMUL nu doar LEGALITATEA transportului, să dea alerte în sistem, să identifice orice tăiere ilegală pe baza hărţilor 
satelitare etc. Per total, la ora actuală, chiar dacă dezvoltarea SUMAL nu este gata, prin coroborarea tuturor măsurilor luate de 
PSD, tăierile ilegale au scăzut drastic. De la 8,8 milioane mc/an cât spunea Curtea de Conturi că se tăia ilegal până în 2014, 
tăierile ilegale au scăzut cu peste 95% la sub 0,4 milioane mc/an în prezent.  În plus, România a devenit din exportator de 
buștean, importator de buștean. 

Acestea sunt fapte și oricât ar deranja ele există și infirmă minciunile și manipulările PNL prin trompete gen Turcan. 
Vă mulțumesc.              

Deputat 
Elvira Șarapatin 

***  
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Unde poate ajunge România cu o conducere tristă 
 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Constat cu deosebit regret și îngrijorare că președintele Iohannis a continuat să acționeze împotriva României și a 

românilor chiar și în plină campanie electorală. A fugit de orice confruntare electorală directă, ascunzându-se sub puținele 
falduri și extrem de subțiri ale programului guvernamental de austeritate al PNL. Iată încă o dovadă în plus de sfidare națională 
venită din partea lui Klaus Iohannis(oare a câta din ultimii cinci ani petrecuți în liniște deplină la Palatul Cotroceni?!). De aici 
și întrebarea legitimă care rezultă din acest fapt concret- dacă acum, încă în plin avânt electoral, șeful statului și-a permis și 
procedează în continuare într-o asemenea manieră iresponsabilă, oare ce alte surprize neplăcute ne-au rezervat liberalii și 
prezidențiabilul lor pentru viitor? Auspiciile sumbre pe care le creează pentru viitorul tuturor românilor Klaus Iohannis și PNL 
sunt reale având în vedere planurile lor din prezent. Un prezent trist, la fel ca și cei care conduc România! Fac această 
afirmație moderată având în vedere că programul de guvernare cu care liberalii s-au prezentat în fața tuturor românilor 
devoalează o iresponsabilitate acută, o lipsă de viziune, niciun fel de perspectivă pentru bugetul pentru 2020 și niciun fel de 
grabă pentru stoparea crizei politice pe care o traversează țara după demiterea Cabinetului Dăncilă! Această pierdere de timp 
cu văicăreala privind așa-zisa ”grea moștenire” lăsată de PSD, de energie cu toate disponibilizările unor oameni cheie din 
ministere care și-au probat performanța la locul de muncă, de sume imense de bani, de ezitări se traduce simplu și concret prin 
câteva cuvinte- o nouă bătaie de joc la adresa românilor! Și pentru această nouă batjocură marca PNL-PDL, sunt convins că 
românii îi vor taxa, cu siguranță, la vot atât pe liberali cât și pe președintele încă în funcție!  

În sprijinul afirmațiilor mele, voi face o scurtă trecere în revistă a blocajelor rezultate din cauza acțiunilor lui Klaus 
Iohannis și Ludovic Orban, precum și a programului de guvernare prezentat de PNL care nu converg împreună absolut deloc 
către ”o Românie normală”, ci către orice alt tip de clasificare negativă a țării noastre! Și pentru că refuz să mă aventurez în 
hățișul epitetelor, așa cum procedează adversarii noștri politici, mă voi rezuma strict la urmările faptelor reprezentanților 
partidelor de dreapta care au acaparat puterea.  

Spre exemplu, programele de sănătate publică pentru bolnavii de cancer, diabet și boli cardiovasculare nu mai pot fi 
finanțate corespunzător. Pentru prima dată, Ministerul Sănătății sub conducerea PSD a stabilit criterii pentru acreditarea 
spitalelor județene, în cadrul cărora medicii rezidenți să urmeze module de pregătire la recomandarea coordonatorului de 
rezidențiat, realizându-se astfel o suplinire a deficitului de personal la nivel local. În schimb, în antiteză totală cu realizările 
PSD, programul de guvernare cu care defilează Ludovic Orban face ca toate companiile private din sănătate să câștige în 
defavoarea pacientului prin comasarea sau închiderea unor spitale. Mai mult, extinderea asigurărilor private de sănătate vor 
conduce la privatizarea accentuată a sănătății. Din această ecuație rezultă că accesul la serviciile medicale se va restrânge. Cei 
care vor pierde vor fi românii care nu-și vor permite plata unor servicii medicale decente. 

Un nou blocaj provocat de efemerul guvern liberal va rezida și din stoparea majorării sumelor alocate pentru nevoile 
personale ale copiilor din centrele de plasament. În plus, prin anularea OUG 114 doar fondurile de pensii private vor câștiga 
pentru că majorarea contribuției la Pilonul 2 conduce la o scădere certă a contribuției la Pilonul 1. Și băncile vor ieși 
câștigătoare în fața românilor cu rate la creditele bancare. Aceștia vor plăti rate mai mari cu 10-15%. Și deprecierea leului va 
adânci povara asupra acestei categorii de populație. Un alt efect negativ al acestei decizii îi va face pe români să plătească 
facturi mult mai mari la utilități prin liberalizarea șoc a prețurilor pentru energie.  

Știu că sună apocaliptic, însă ne așteaptă și restrângerea accesului la educație prin privatizarea din acest domeniu, 
„înghețarea” înainte de venirea iernii a activității firmelor de stat din energie, retragerea sprijinului acordat prin facilități fiscale 
firmelor din construcții și celor din IT sau eliminarea Programului Startup Nation în defavoarea extinderii numărului de IMM-
uri. Nici agricultorii români nu sunt puși la adăpost de viitorul guvern de dreapta. Aceștia nu vor mai beneficia de programele 
de sprijin, într-o asemenea manieră care va face ca toți românii să piardă prin plata unor prețuri mai mari pentru produsele 
agroalimentare din import. La fel vor păți și investitorii în turismul autohton din cauza eliminării voucherelor de vacanță. Cu 
alte cuvinte, românii vor fi invitați de PNL să treacă granița, în cazul fericit în care vor avea bani să plece în concediu. 
Concomitent, în așa-numitul program de guvernare penelist se urmărește stimularea privatizarării companiilor din domeniul 
transporturilor, în urma căreia românii vor da mai mulți bani pe servicii mai proaste. Dar spolierea liberală a națiunii nu se 
oprește aici! În goana furibundă după voturi a președintele Iohannis și a PNL, absorbția fondurilor europene este blocată, adică 
nu se pot face noi investiții în infrastructură, la fel și reforma sistemului pentru siguranța cetățeanului. 

Stimați colegi, având în vedere că aceasta este „România normală” în viziunea lui Klaus Iohannis și a tuturor liberalilor, 
precum și a parlamentarilor care au girat noul guvern de sorginte aventurieră, mă văd obligat de circumstanțe să îi invit pe toți 
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românii să se trezească din euforia tipică provocată de tot ceea ce este nou și împănat cu speranțe colective, dar care nu se vor 
concretiza niciodată, și să-i taxeze aspru la urne, prin votul lor, pe data de 24 noiembrie! 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

De Ziua Veteranilor, 11 noiembrie să îi cinstim pe eroii noștri, prin fapte, așa cum a făcut Partidul Social Democrat - 
singurul partid care le-a redat bătrânilor statutul social pe care aceștia îl meritau și care îi va trata în continuare cu 

inimă și conștiință, prin implicare permanentă pentru nevoile lor sociale și economice 
 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, 
Pe data de 11 Noiembrie am celebat Ziua Veteranilor sau Ziua Armistițiului,  marcând în mod simbolic înțelegera dintre 

Antanta și Germania ce avea loc la Compiegne și  prin care se punea capăt Primului Război Mondial. Au trecut 101 ani de la 
acele momente ce au condus la contexte prielnice pentru înfăptuirea reîntregirii poporului român prin Marea Unire, momentul 
mult așteptat de generații întregi de români.  

Din punct de vedere istoric, această zi este comemorată la nivel mondial ca semn de respect și prețuire a celor ce au 
pierit în luptă. Prin Legea 150/2014  România s-a alăturat acestor idealuri recunoscând meritele personalului militar şi 
acordându drepturi atât veteranilor cât și urmaşilor acestora. Tot prin această lege se se stabilea și celebrarea Zilei Veteranilor, 
ce avea să fie organizată anual, pe 11 noiembrie, de către Ministerul Apărării Naţionale. În fiecare țară ce a adoptat această zi, 
la ora 11 dimineața are loc un moment de reculegere de două minute în amintirea celor ce și-au pierdut viața în războaie, fapt 
pentru care această zi este numită și Ziua Amintirii.  

În București cele 2 minute de tăcere s-au ținut în fața Monumentului Eroilor din Parcul Tineretului. Astfel de momente 
reprezintă o datorie a noastră în păstrarea eternă a memoriei militarilor românilor căzuți la datorie în operaţiuni precum cele 
din Afganistan. România are datoria să păstreze prin astfel de omagii vie amintirea celor căzuți în cele două războaie mondiale 
dar și a celor 30 de militari care au decedat în misiuni armate între 1996 și 2019.  Nu doar în București ci în garnizoanele 
unităților militare din toată țară s-au organizat luni ceremonii militare și religioase pentru a marca această zi importantă și a 
exprima prețuirea noastră pentru cei ce nu au ezitat niciun moment să fie gata de jertfă pentru țară. Bacăul a fost un altar al 
jertfei pentru reîntregire. Memoria eroilor este întotdeauna vie în această zonă de referință a istoriei naționale. Ziua Veteranilor 
și Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații a fost marcată și aici, printr-o întâlnire organizată la Colegiul „Mihai Eminescu”ce a 
adus înaintea elevilor și a profesorilor prezența a șase militari activi și în rezervă participanți la misiuni ale detașamentelor 
românești în teatrele de operații din întreaga lume. Mesajul personalităților miliare exprimat în fața elevilor a avut ca element 
cheie devotamentul și eforturile militarilor români pentru stabilitate în zonele cu risc ridicat de conflict. Pe lângă diplomele 
oferite de colegiu, le suntem cu toții recunoscători pentru curajul și devotamentul lor pentru uniforma militară și efortul depus 
și deminitate arătată în operațiunile la care au participat.  

Atât militarilor și eroilor din operațiunile militare din perioada recentă cât și tututor veteranilor de război li se cuvine 
cinste și respect. Prin inițiativele legislative pe care le-a avut guvernarea PSD a demonstrat că obiectivul nostru a fost 
întotdeauna să fim aproape de oameni și de nevoile lor. Pentru noi a primat respectul față de cei care au suferit dar și față de 
bătrânii care, prin munca și sacrificiile lor sociale, trebuie să aibă o bătrânețe liniștită cu o pensie care să le ofere un confort 
social și cât mai puține griji. Prin creșterea salariilor și pensiilor am arătat că luptăm pentru fiecare român în parte, atât pentru 
generațiile tinere cât și pentru cele bătrâne.  De asemenea nu am uitat de nicio categorie socială pentru că nouă ne pasă de 
oameni și mai ales de eroii noștri. În ceea ce îi privește pe veteranii de război, prin Ordonanța de Urgență cu nr. 103/ 29 
noiembrie 2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 s-au majorat indemnizaţiilor şi sporurilor invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război.  

În contextul în care am celebrat luni 11 noiembrie Ziua Veteranilor sau Ziua Armistițiului să nu uităm de bătrânii și 
eroii noștri. Noi nu vom uita niciodată, am dovedit asta, dar să le amintim și acelor în ale căror perspective nu se află fiecare 
român în parte. Veteranii sunt eroii noștri iar ei merită o protecţie socială crescută, menţinerea unui nivel de trai decent, pentru 
că societatea are datoria morală de a le întoarce recunoştinţa cuvenită. În toate inițiativele noastre va prima acest lucru pentru 
că noi tratăm oamenii cu respect și din inimă. 

Deputat 
Claudiu-Augustin Ilișanu 

*** 
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Victoria PSD împotriva coaliției urii 
Stimați colegi,  
Rar mi-a fost dat să văd o campanie a urii mai puternică decât cea îndreptată împotriva PSD în ultimele luni de zile. Cu 

toate acestea, cu toată ura lor, cu toate schemele lor politice, binele a învins, iar Președintele PSD Viorica Dăncilă a intrat în 
turul 2 al alegerilor prezidenațiale. Este o victoria a PSD, este o victorie a Vioricăi Dăncilă, este o victorie în fața răului și în 
fața urii.  

Lupta nu s-a terminat, iar cele 13 zile care ne mai despart până la votul din turul 2 vor aduce, cu siguranță și mai multă 
ură și mai multă minciună și mai multă dezbinare. Pentru că disperarea dușmanilor PSD este palpabilă. Ea se poate vedea cu 
ochiul liber pe fețele schimonosite ale liderilor USR, ea se poate auzi în vocile gâtuite de ură ale liderilor PNL, ea se poate 
simți în tonul și comportamentul celor care pe 10 noiembrie au votat împotriva candidatului PSD, în loc să voteze pentru 
candidatul pe care-l preferă, așa cum este normal în primul tur. Am însă o veste proastă pentru cei care se grăbesc să cânte 
prohodul politic: Nu doar că vom face față tuturor atacurilor lor, dar vom ieși câștigători. Așa că să facă bine să-și păstreze 
disperarea pentru dimineața de 25 noiembrie.  

PSD și Viorica Dăncilă au intrat cu handicap în turul 1: au intrat pe fondul pierderii guvernării și al sabotajului unor 
colegi de partid, al unor manipulări și atacuri josnice pentru anul 2019 și al unei campanii cu mesaje pline de ură. Am reușit nu 
doar să anulăm handicapul, ci să ne impunem detașat candidatul. Mai avem două săptămâni de campanie și apoi vom restabili 
echilibrul în România pentru următorii 5 ani de zile.  

Inima câștigă mereu în fața urii! Îndrăzniți să credeți că victoria este aproape! 
Vă mulțumesc! 

Deputat 
Aida-Cristina Căruceru 

*** 
Reorganizare guvernamentală în dispreţul românilor de peste hotare 

 

Stimaţi cetăţeni români aflaţi în afara României, 
Pe data de 4 noiembrie a fost învestit guvernul Iohannis-Orban şi au fost adoptate o serie de măsuri de reorganizare a 

instituţiilor şi ministerelor. 
În fapt, au desfiinţat tot ce se putea desfiinţa fără niciun fel de analiză prealabilă şi fără niciun fel de logică. Mă voi 

rezuma doar să subliniez că au desfiinţat Institutul Naţional pentru Administraţie care avea creşteri de venituri de peste 200% 
faţă de anul 2018, instituţie care se autofinanţa şi mai aducea şi bani la buget, fără să ceară niciun raport sau consultare. 

Totuşi, în calitatea mea de secretar al Comisiei pentru politică externă mă voi referi la măsurile adoptate de guvernul 
Iohannis-Orban în în relaţia cu cetăţenii din afara graniţelor României, fie că fac parte din diaspora, fie că fac parte din 
comunităţile istorice. 

Desfiinţarea unor instituţii importante pentru relaţia cu aceşti cetăţeni, fără a înfiinţa alte structuri viabile, venite de la o 
formaţiune politică care clamează că face totul pentru voi este total lipsită de sens şi arată modul superficial şi arogant de lucru 
pe care îl au actualii guvernanţi. 

Practic, prin reorganizarea guvernamentală au fost desfiinţate Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Institutul 
„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni. 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni gestiona proiecte şi oferea finanţări asociaţiilor de români din afara 
graniţelor, cu scopul de a promova educaţia în limba română, cultura şi spiritualitatea românească. De asemenea, ministerul 
oferea burse etnicilor români din Ucraina care învaţă în limba română, tot în scopul de a promova educaţia în limba maternă. 

Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” avea rolul de a gestiona stagiile de pregătire pentru profesorii care predau în limba 
română în comunităţile istorice (Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria şi Ungaria). 

Practic, au fost create două Departamente, unul pentru diaspora şi comunităţile istorice în care va fi comasat şi Institutul 
“Eudoxiu Hurmuzachi” şi unul pentru relaţia cu Republica Moldova. 

Fiind fără personalitate juridică există un risc foarte mare ca proiectele depuse de asociaţii în august să nu mai poată fi 
finanţate, deci guvernul Iohannis-Orban a tăiat finanţarea pentru românii din afara graniţelor. 

De asemenea, faptul că Departamentul pentru relaţia cu Republica Moldova nu are personalitate juridică şi nici nu a fost 
comasat cu Istitutul, care avea proiecte importante pentru cetăţenii moldoveni, arată că structura are doar un rol decorativ şi nu 
va face nimic pentru fraţii noştri din Republică. 
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Nu în ultimul rând, habarnismul şi aroganţa s-au văzut şi atunci când au chemat secretarii generali pentru a reorganiza 
istituţiile. La acea întâlnire membrii guvernului au menţionat că vor înfiinţa două Departamente, unul pentru diaspora şi unul 
pentru relaţia cu Republica Moldova, doar în momentul în care reprezentanţii ministerului au întrebat ce se întâmplă cu 
comunităţile istorice, despre care nici măcar nu ştiau că există considerând că fac parte din diaspora, s-au gândit să le bage la 
grămadă cu diaspora, o altă măsură fără nicio logică. Proiectele pentru românii din diaspora şi proiectele pentru românii din 
comunităţile istorice fiind diferite, necesităţile celor două categorii find altele. 

În final doar menţionez că domnul secretar de stat Victor Micula, care a gestionat derularea evenimentelor din perioada 
Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene şi care provine din corpul diplomatic şi consular fără a avea apartenenţă 
politică, a fost eliberat din funcţie de domnul prim-ministru Ludovic Orban. Eu cred că au început bine cu depolitizarea şi 
promovarea competenţei. 

Stimaţi români aflaţi în diaspora şi în comunităţile istorice, măsurile luate de actualul guvern sunt clar în defavoarea 
dumneavoastră, sunt măsuri luate în dispreţul dumneavoastră. Vă recomand călduros să vă gândiţi de două ori cui îi acordaţi 
votul în 24 noiembrie. 

Votaţi cu inima şi raţional! 
Vă mulţumesc,                 Deputat 

Mirela Furtună 
*** 

Pentru mai multă toleranţă, respect şi cooperare în politică şi în viaţa de zi cu zi 
 
Campaniile de alegeri sunt, de obicei, însoţite de o intensificare a tensiunii în viaţa publică şi privată. In anii 2019 si 

2020 cetăţenii romani sunt nevoiţi de calendarele electorale să treacă prin cel puţin patru campanii de alegeri. Poate de aceea 
atmosfera socială este mai încinsă. 

 Totuşi, chiar şi în aceste condiţii trebuie să ne ţinem cumpătul şi să dăm dovadă de respect, dialog civilizat şi toleranţă. 
Cu atat mai valabil este acest îndemn acum în luna Noiembrie cand se sărbătoreşte Ziua internaţională a toleranţei. Astfel, în 
1996, Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia 51/95, a invitat ţările membre să sărbătorească în fiecare an la 16 Noiembrie 
această zi, prin acţiuni de promovare a toleranţei şi păcii, prin activităţi la care să participe atât instituţiile de învăţământ, cât şi 
publicul larg. 

Accentul se doreşte a fi pus pe educarea şi formarea unei culturi a aceptării diversitătii, conform sloganului Uniunii 
Europene – Unitate în diversitate. Vorbim de toleranţă ca de o responsabilitatea care susţine drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, democraţia şi legalitatea. Aceasta constituie cel mai puternic fundament pentru pace şi reconciliere, 
un principiu de bază al democraţiei şi dezvoltării durabile, implicând respingerea dogmatismului şi absolutismului şi asigurând 
supravieţuirea societăţilor multietnice şi multiculturale, descurajarea atitudinilor extremiste dominate de violenţă şi ură. 

În acest an Organizaţia Naţiunilor Unite a lansat campania globală "Împreună", o campanie de promovare a toleranţei, 
respectului şi demnităţii în întreaga lume, care urmăreşte reducerea percepţiilor şi atitudinilor negative faţă de refugiaţi şi 
migranţi. Trăim într-o lume globalizări, a diversităţii şi mobilităţii, în care toleranţa în familie, în comunitate sau între state, 
este mai necesară ca oricând. Liderii mondiali au recunoscut acest lucru prin adoptarea Declaraţiei Mileniului în anul 2000 şi 
au plasat toleranţa printre valorile fundamentale care stau la baza relaţiilor internaţionale în secolul XXI. 

Date fiind încă multiplele cazuri de violenă şi intoleranţă din societatea noastră, consider că avem obligaţia ca oameni 
politici, ca reprezentanţi ai cetăţenilor în diferite funcţii să combatem politicile de învrăjbire a oamenilor, de împărţire a 
populaţiei în romani buni si romani răi, de discriminare a unor persoane sau categorii sociale, să determinăm instituţiile 
statului competente să apere viaţa şi demnitatea fiecărui cetăţean.  
 

Deputat 
Tudoriţa Rodica Boboc 

*** 
Guvernul PNL nu știe decât să distrugă ce a construit PSD 

Stimați colegi, 
Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, ne minte cu nerușinare atunci când spune că nu își dorește comasarea și, prin 

urmare, închiderea unor spitale, acuzând Opoziția social-democrată că aruncă știri false în spațiul public. 
Realitatea este însă că în Programul de guvernare al PNL, la capitolul XII – Sănătate – Medicina Intraspitalicească, este 

cât se poate de clară intenția Guvernului de dreapta de a-i priva pe români de servicii medicale de calitate. 
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Citez din acest program de guvernare făcut pe genunchi, în totală contradicție cu interesele cetățenilor acestei țări: 
„Guvernul, în colaborare cu toate structurile locale și centrale care dețin unități sanitare cu paturi în administrare, vor realiza o 
analiză riguroasă și vor stabili un plan de reorganizare/comasare a spitalelor neperformante sau a celor care înregistrează mari 
dificultăți de sustenabilitate financiară”. 

Este evidentă spaima acestor domni prinși cu minciuna, dincolo de cinismul abordării, ca la abator, a problematicii 
sănătății. A cere performanță financiară unor unități spitalicești, a dori să transformi sistemul sanitar din România într-o 
afacere care să aducă bani la partid este nu doar o abordare inumană, dar și o condamnare la moarte a unor grupuri vulnerabile. 

Guvernarea PSD a statuat pacientul în centrul sistemului medical, considerând că orice om trebuie să primească 
serviciile și tratamentele medicale de care are nevoie, atunci când are nevoie. 

Totodată, PSD a alocat Sănătății, în anul 2019, un buget istoric, reprezentând 5% din PIB, mai mare cu 7 miliarde de lei 
față de anul 2018.S-a asigurat, astfel, modernizarea și dotarea spitalelor, achiziționarea de aparatură și echipamente medicale 
noi, introducerea de noi programe de sănătate și dezvoltarea celor existente, precum și introducerea de noi molecule pe listele 
de medicamente compensate. 

În concluzie, domnilor guvernanți și stimați colegi, știrile pe care PSD le aduce în spațiul public nu sunt false, semnalele 
de alarmă și îngrijorarea noastră fiind temeinic întemeiate pe incompetența și lipsa de viziune a acestui guvern, care nu știe 
altceva decât să distrugă ceea ce PSD a construit cu greu. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Mihai Weber 

*** 
 

Klaus Iohannis președintele ,,ghinion” pentru români 
Stimați colegi, 
Am văzut săptămâna trecută că domnul Iohannis a prins glas. Am văzut probabil singura conferință de presă din 

mandatul de președinte, un moment de o aroganță monstruoasă și un dispreț pentru democrație și pentru români pe care cu 
greu putem să-l calificăm. Am văzut, stimați colegi, un președinte de țară care ne spune că singura lui realizare este faptul că a 
dat jos un guvern legitim, ales prin vot. Aceasta este performanța lui Iohannis. 

Iohannis este președintele ,,ghinion” pentru români și nu va fi votat de cetățeni. Românii nu își doresc să aibă un 
președine laș, arogant, fricos, care fuge de confruntări, care minte cum respiră, care în loc să muncească pentru români a stat 
mai mult în concedii pe banii și pe cheltuiala poporului român, fără realizări în mandatul său, cu multiple dosare penale și care 
vrea să vândă țara! Ne dorim ca președinte un român adevărat, o persoană implicată și responsabilă. Iohannis și gașca lui au 
făcut mult rău țării și sunt pregătiți să taie pensii, salarii, să comaseze și să închidă spitale, să anuleze subvențiile agricultorilor 
și să mărească impozitele. Mandatul de președinte a fost o adevărata glumă pentru Iohannis și gașca din PNL! 

Pentru o țară întreagă, dar nu și pentru acest președinte, este normal, corect și democratic să existe o dezbatere directă, o 
confruntare de idei și programe între cei care vin și cer votul românilor pe 24 noiembrie. Președintele K.W.I. le-a mulțumit 
doar celor care l-au votat pe dumnealui, ignorându-i complet pe ceilalți români care au mers la vot. Dacă cetățenii nu votează 
PNL și Iohannis, românii nu contează. Pur și simplu, nu îi vede! 

Românii merită și au nevoie de un președinte care pune interesul țării înaintea propriului interes, nu un spectator la 
Cotroceni, nu un președinte candidat care încalcă legile fundamentale și care nu își înțelege misiunea nici după 5 ani de 
mandat. Noi, cei din PSD, am fost întotdeauna aici pentru oameni. Poporul român este un popor credincios, cu respect pentru 
valori și morală., iar românii își doresc unitate și nu dezbinare. Toate acestea sunt caracteristicile unui singur candidat ale 
Vioricăi Dăncila – un om care este alături de oameni și de toate dorințele lor. Noi, românii, suntem un popor binecuvântat, care 
a avut întotdeauna puterea de a-și întoarce soarta. Noi nu cedăm și nu dăm înapoi, nu ne pierdem speranța că ne poate fi mai 
bine! K.W.I. a fost și este o mare dezamăgire pentru toți românii de aceea dacă ar mai avea un gram de respect pentru popor, s-
ar retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale pentru că românii și botoșănenii nu îl doresc ca președinte! 

 

Deputat 
Costel Lupașcu 

*** 
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Lipsa acută de personal calificat  în cercetarea agricolă românească 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
În prezent, reţeaua de cercetare-dezvoltare-inovare se confruntă cu o lipsă acută de personal care grevează asupra bunei 

desfăşurări a activităţii de cercetare-dezvoltare. 
În ultimii ani, o problemă majoră, care devine din ce în ce mai presantă, este scăderea fără precedent a numărului de 

salariaţi în toate sectoarele de activitate ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, în principal din cauza salariilor foarte mici. 
Sistemul de salarizare din reţeaua de cercetare agricolă cu toate formele sale este  total neatractiv pentru cercetători şi tineri. 

Pe lângă administrarea patrimoniului public şi privat al statului, personalul din aceste unităţi este chemat să răspundă la 
problemele de importanţă majoră cu care se confruntă agricultura României şi chiar economia naţională, la crearea de soiuri şi 
hibrizi, elaborarea de tehnologii specifice noi, în concordanţă cu cerinţele de performanţă economică, calitate şi de 
contracarare a schimbărilor climatice evidente. 

Sistemul de salarizare scăzut a blocat evoluţia pozitivă a cercetării agricole, a blocat dezvoltarea resursei umane, 
profesionalizarea şi înalta specializare pe domenii a unor cercetători, a blocat sistemul de atragere a tinerilor cercetători 
proveniţi din elita absolvenţilor universităţilor de profil. S-a zdruncinat astfel încrederea tinerilor în realizarea profesională şi 
materială. 

Mai mult, pe lângă pierderea personalului în perioada 2010 – 2014 şi ulterior 2017 – prezent, din cauza blocării 
angajării de personal, conducerea unităţilor de cercetare a fost obligată să încarce cu sarcini suplimentare personalul rămas, 
pentru a face faţă cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare, respectiv realizarea obiectivului de activitate. 

Având în vedere aspectele menţionate, putem spune că reţeaua de dezvoltare-cercetare-inovare se confruntă în acest 
moment cu probleme grave de personal, respectiv personal îmbătrânit (pensionat şi ţinut în activitate dintr-o mare necesitate), 
iar în unele compartimente, de lipsă acută de personal coroborată cu încărcarea excesivă a personalului existent cu atribuţii 
suplimentare, ceea ce face ca activitatea unităţii să se desfăşoare şi din acest punct de vedere dificil şi cu sincope. 

Faţă de aceste aspecte, consider că este imperios necesară urgentarea legislaţiei specifice pentru crearea de temei legal 
pentru o salarizare decentă, atractivă, competitivă, în vederea stimulării personalului valoros existent şi atragerii de personal 
nou, înalt calificat, care să facă faţă cerinţelor de excelenţă impuse de legislaţia naţională pentru instituţiile publice din 
domeniul cercetării-dezvoltării-inovării din agricultură, pentru a putea oferi soluţii viabile în realizarea obiectivelor agriculturii 
româneşti în perioada următoare.  

Vă mulţumesc,           Deputat 
Neculai Iftimie 

*** 
Cunoașterea realităților sistemului educațional, prin dialogul deschis și direct cu cadrele didactice 

 
Recent m-am întâlnit cu plăcere, cu reprezentanți ai cadrelor didactice din Vrancea. Dascălii depun o muncă extrem de 

grea și de mare responsabilitate pentru societate, participând decisiv la formarea și educarea generațiilor tinere. Consider că 
aceste întâlniri la nivel local sunt extrem de utile și importante, dacă vrem să cunoaștem problemele reale și ne dorim cu 
adevărat un sistem educațional de calitate. 

Pe agenda discuțiilor s-a aflat situația din învățământul vrâncean, precum și proiectul legislativ pentru modificarea 
art.66 din Legea educației naționale nr.1/2011, care prevede reducerea numărului de ore pentru elevii din ciclul primar, 
gimnazial și liceal. 

Profesorii s-au arătat preocupați de scăderea numărului de ore din școli, deși propunerile au avut intenția reducerii 
numărului de ore petrecute la școală, în beneficul timpului personal și familial al elevilor. 

S-a discutat despre implicațiile pe care le va avea această modificare, în contextul în care implementarea acestor 
prevederi ar putea conduce la reducerea numărului de posturi didactice. În urma evaluărilor făcute, dacă această modificare va 
fi transpusă în Legea Educației Naționale, se va vorbi de reduceri de aproximativ 15.000 – 20.000 de norme, au susținut 
profesorii. 

În ceea ce privește reducerea numărului de ore, colegii mei profesori mi-au ridicat o serie de probleme care țin de 
efectele secundare pe care o astfel de lege, în principiu bine primită de elevi, părinți și mulți profesori le-ar putea avea. 

Eu m-am angajat să vorbesc despre aceste efecte cu inițiatorii legii, precum și cu colegii mei din Parlament, cărora să le 
aduc la cunoștință obiecțiile ridicate. Și iată, mă țin de cuvânt. Pentru că, dragi colegi, avem o imensă responsabilitate fată de 
viitorul tinerei generații. Este important să ne gândim la viitorul copiilor noștri și să luăm măsurile necesare pentru binele lor. 
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Însă, reducerea numărului de ore, fără corelarea cu programele școlare și fără un program obligatoriu “Școala după 
școală”, va duce la o rată de promovabilitate mai mică la Evaluarea Națională și Bacalaureat. 

Conform profesorilor, curriculumul va trebui modificat și adaptat numărului de ore, pentru că vor dispărea 5 sau 6 ore la 
gimnaziu. Cadrele didactice au menționat că benefic ar fi să se ia o soluție privind reorganizarea materiei, care este mult prea 
stufoasă, micșorându-se programa școlară și nu orele. 

De asemenea, programele after school trebuie abordate în funcție de specificul unităților de învățământ și de prioritățile 
locale. Același lucru mi-a fost semnalat și față de posibilitatea servirii unei mese calde în unitățile de învățământ. 

Totodată, din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei din învățământ, am desprins câteva aspecte pe care vreau să le 
împărtășesc colegilor deputați, referitoare la încurajarea învățământului vocațional, dual sau profesional. 

Există o dorință și o nevoie a creșterii ponderii învățământului, care să le permită elevilor să se angajeze, după 
finalizarea studiilor, cât mai repede, având o specializare clară, prin alegerea unui traseu profesional adecvat aptitudinilor, 
competențelor dobândite, vocației lor, dar și cerințelor de pe piața muncii. 

Problematica inserției socio-profesionale a tinerilor este amplă și generează o preocupare majoră la nivelul Uniunii 
Europene, dar se impune și elaborarea de strategii, dezbateri și analize responsabile, dublate și de competența profesorilor, a 
specialiștilor din educație, de parteneriate public-privat, de colaborări autentice între școală, unități administrativ teritoriale și 
operatorii economici. 

Ca urmare, Parlamentul trebuie să facă mai mult pentru încurajarea învățământului vocațional, dual sau profesional, prin 
măsuri legislative care pot asigura tinerilor din această țară un cadru adecvat de educație şi de pregătire profesională. 

Este evident că importantele demersuri realizate de guvernarea PSD, concretizate prin creșterea salariilor cadrelor 
didactice au avut un efect benefic, atât în ceea ce privește motivația absolvenților de a lucra în învățământ, cât și în decizia 
multor cadre bine pregătite de a rămâne în sistem și a-și face o carieră în acest domeniu vital pentru societatea românească. 

Educația nu trebuie să rămână doar o temă ofertantă pentru subiecte de campanie electorală, ci să fie domeniul social 
major spre care se orientează viziunea guvernanților și politicile propuse. 

Este nevoie de o reformă curriculară reală, trebuie să depășim etapele de reflecție, trecând la cea de punere în practică a 
unui model educațional și de formare eficient. 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

*** 
Regele Lear și președintele Delir cu oastea sa de strânsură 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
Atmosfera de discordie promovată de președintele Klaus Iohannis în ultimii cinci ani s-a accentuat în campania 

electorală. Orice persoană responsabilă va cataloga acest aspect esențial drept o mare pagubă pentru România, atât pentru 
trecutul apropiat, pentru prezent cât și pentru viitor. Însă trebuie să subliniez că există pe lângă speranța că PSD va reuși, în cel 
mai scurt timp posibil, să-i scape pe români de flagelul austerității de dreapta, și faptul că atitudinea și acțiunile lui Klaus 
Iohannis și ale liberalilor i-au ajutat, indirect, pe românii de bun-simț să-și dea seama de micile diferențe dintre Regele Lear și 
„președintele Delir”. După ce am avut un președinte jucător, apoi un președinte somnoros și absent, continui să cred cu tărie că 
românii nu și-au mai dorit și nici nu-și mai permit din nou un conducător de paie! Un președinte al cărui discurs sărac în 
proiecte de țară a ajuns să frizeze de-a dreptul delirul prin repetiția obsesivă a cuvintelor ”pesediști”, ”ciuma roșie” și PSD!  

Nici liberalii și oastea lor de strânsură nu fac notă discordantă de la simplitatea discursului toxic al președintelui 
Iohannis, ci încearcă, cu disperare, să acapareze cât mai multe voturi astfel încât să vopsească, din nou, în tonurile austerității 
toată România. Și pentru că lupta internă a PNL pentru ros măcar un oscior, dacă nu toată osatura finanțării proiectelor de țară 
este atât de captivantă pentru liberali, aceștia au uitat complet de responsabilitatea constituirii Bugetului României pentru anul 
viitor, un alt semn cert că lupul de dreapta și-a schimbat părul, nu și năravul! Și astfel interesele naționale ajung din nou să nu 
primeze, fiind favoarizată lupta pentru putere a președintelui și a camarilei sale.  

Este o realitate 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. Dacă putem vorbi despre faptul că se trăiește, astăzi, mult mai bine grație guvernării PSD, nu putem 
spune același lucru despre viitorul pe care ni-l urzește Iohannis, cot la cot cu ”dreapta sa”. 
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În calitatea mea de vector politic activ am identificat o problemă majoră, aparent inofensivă, dar care tinde să se 
generalizeze și să ne afecteze și mai mult viitorul. Odată cu trecerea timpului din cauza acestor lupte de putere puse în scenă de 
șeful statului și ”partidul său”, interesul oamenilor pentru exercitarea dreptului de vot, prerogativă universală, garantată de 
Constituție, a scăzut semnificativ. În timp ce politicienii de dreapta vor să ne facă să credem că susțin procesul democratic de 
scrutin, în realitate, prin acțiunile lor depun toate eforturile astfel încât votul să nu redevină o responsabilitate pentru fiecare 
cetățean în parte și o cinste a participării la ordinea socială și la dezvoltarea societății, ci doar prioritatea activului captiv al lor 
de partid. Dar noi, social democrații, ne angajăm în continuare să luptăm împotriva abuzurilor dreptei ca să le arătăm 
românilor că nu trebuie să se lase înșelați de miraje și să privească în concretul oferit de guvernarea PSD, o guvernare eficientă 
ce a adus un trai mai bun pentru întraga societate.  

Dragi colegi, trebuie să admitem cu toții că România este saturată de inactivitatea aparatului prezidențial actual, de un 
președinte absent din viața publică, dar mai mereu prezent în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, fiind plecat în tot soiul de 
vacanțe exotice. Singura alternativă la stoparea accentuării tragediei naționale de către dreapta o constituie consolidarea 
democrației, o continuare a drumului social democrat de dezvoltare economică și cultivarea grijii față de fiecare cetățean în 
parte, care se vor realiza doar prin votul cu inima, vot acordat candidatului Partidului Social Democrat, doamna Viorica 
Dăncilă! 

Să nu uitați, dragi români, că Partidul Social Democrat și-a făcut mereu datoria, iar parlamentarii PSD au oferit mereu o 
alternativă la lupta și egoismul președintelui Klaus Iohannis de a face orice ca să blocheze bunul mers al țării cu riscul blocării 
acesteia!  

Partidul Social Democrat este, înainte de toate, aproape de oameni și va rămâne așa. Mizele electorale sunt mizele 
președintelui Iohannis și ale PNL, USR și PMP. Pentru noi, cei de la PSD, rămân importante proiectele pentru oameni, și nu 
procentele! 

Lupta nu s-a terminat pentru PSD! Vom lupta alături de fiecare dintre dumneavoastră să restabilim echilibrul democratic 
în România pentru viitor! Îndrăzniți să credeți în continuare în PSD! Votați cu inima împotriva urii și dezbinării! 

Vă mulțumesc!              
Deputat 

Ștefan Mușoiu 
*** 

O victorie, o înfrângere și niciun război 
 

Competiția electorală pentru alegerea Președintelui României este, dintotdeauna, cea care implică cel mai intens consum 
emoțional pentru public și cea care canalizează cel mai ferm energiile alegătorilor. Atunci când este vorba despre a alege un 
om căruia să-i delegam speranțele noastre pentru o viață mai buna suntem mai scrupuloși, mai angajați și mai pătimași. Așa se 
explică faptul că unele dintre voturi pornesc din admirație, au la bază încrederea pentru unul din candidați, iar altele, poate 
multe, sunt motivate de ură și sunt determinate de dispreț față de ne-ales. Oricum ar fi, istoria consemnează doar rezultatul, iar 
trecerea timpului estompează din sentimente și rămâne să evaluăm împreună dacă forța brută a urii reușește să capete valențe 
constructive. 

Adversarii noștri politici au învins, Președintele lor este de acum și Președintele nostru. Ne plecăm în fața voinței 
poporului și ne coborâm în mod sportiv pălăria, în fața Învingatorului. Fie ca voința a doua treimi din cei care au participat la 
vot să ne conducă spre vremuri mai senine și mai prospere.  

Recunoaștem victoria strategiei de dreapta, căutam înțelepciune pentru a găsi, dincolo de motive superficiale, cauza 
înfrângerii noastre, dar mai presus de orice ne dorim armonie socială pentru a păși determinat înainte, cu toții. E important și 
motivul pentru care jumătate din populația României nu dorește în mod manifest să participe la alegeri, e important să aflăm 
motivația acestor oameni pentru tăcerea adâncă și neparticiparea la jocul democratic.  

Va trebui să gasim calea prin care oferta noastră politică să devină interesantă pentru ei. Înclin să cred ca protestul lor 
mut față de exercițiul democratic al votului seamănă mai mult cu mâna noastră întinsă pentru pace, decât cu atitudinea 
razboinică a adversarilor noștri. Așa încât dacă vom reuși să croim o platformă solidă a stângii politice luminate, am putea 
consolida victorii viitoare pentru PSD. 

Guvernarea PSD a lăsat în urmă o economie funcțională, crescândă, ne-am consolidat apartenența la valorile europene și 
rolul de partener strategic în NATO, statul de drept este robust, funcțional și alegatorii, în număr foarte mare, și-au reiterat 
alegerea pentru mandatul unui președinte liberal. În acest mozaic de performanțe ale stângii și dreptei vă propun să constatăm 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2019  
Săptămâna 25 – 29 noiembrie 2019  

 

 

42 
 

împreună că din competiția politică a celor două mari partide din România, PSD și PNL, rezultă mereu, prin victorii și 
înfrângeri alternative, un viitor mai bun pentru români și România.  

 

Deputat 
Eugen Bejinariu 

*** 
Oamenii trebuie să aibă o reprezentare corectă, indiferent că vorbim de politici de stânga sau de dreapta 

 
În județul Hunedoara, Viorica Dăncilă a fost votată de 86.279 de alegători. Le mulțumesc tuturor! Le mulțumesc 

colegilor mei, membrilor PSD, primarilor și tuturor celor care s-au implicat poate într-una dintre cele mai grele campanii ale 
PSD. 

Suntem în fața unei înfrângeri din care, în mod cert, cu toții trebuie să înțelegem ceva. Tot ceea ce contează este ca 
oamenii să aibă o reprezentare corectă, indiferent că vorbim de politici de stânga sau de dreapta, să încetăm să judecăm prin 
prisma opțiunilor politice și să construim în continuare variante pentru fiecare dintre ei.  

La nivel european, atât formațiunile politice de stânga, cât și cele de dreapta sunt prezente la nivel politic, așa cum este 
și normal în orice țară civilizată, partidul politic de stânga căștigând alegerile, de curând, în Spania. Pentru că, așa cum 
spuneam, trebuie să găsim reprezentare corectă pentru fiecare cetățean.  

În ultima perioadă, în România am asistat la o societate tot mai polarizată, fapt ce nu poate genera nimic bun. România 
nu are nevoie de comunități locale dezbinate, țara noastră are nevoie de unitate și incluziune. Noi, politicienii, suntem datori să 
găsim teme de consens, să construim corect, astfel încât politicile noastre, fie ele de stânga sau de dreapta, să își găsească 
identificarea la nivelul fiecărui om. 

Mi-aș mai dori ca noi, politicienii, să încetăm cu divizarea – noi și ei, să incetăm să mai alimentăm ură și dezbinare, 
naționalism și ideologii extreme. Sunt țări în Europa care trec prin perioade complicate cauzate de promovarea extremelor.  

Și mă gândesc acum la Regatul Unit al Marii Britanii care se chinuiește de trei ani să găsească o soluție onorabilă pentru 
Brexit, nu numai ei, cât și noi, cei care avem în Anglia o comunitate mare de români. Așadar, extremele nu sunt bune. 

În acest context, după o campanile dificilă și grea, cu românii polarizați profund de lupta politică, consider că este infinit 
mai important să identificăm ceea ce ne unește pe noi ca nație, decât ceea ce ar putea să ne despartă. 

 

Deputat 
Natalia - Elena Intotero 

*** 
Declarație de presă 

 
Vedem încetul cu încetul că acea laudă la adresa guvernului P.N.L, cum că și-au asumat guvernarea într-un moment 

dificil, este o laudă nemeritată, deoarece în fapt, nu își asumă nimic! Orice se va întâmpla prost, va fi din cauza unei “moșteniri 
grele”. Mai nou așa numim incompetența și lăcomia. 

Oricum ar fi, greaua moștenire se vede deja... așa de compromis e bugetul că au avut domnii de la P.N.L de unde să 
aloce bani în plus la rectificare la: 

Ministerului Muncii – 4 miliarde RON 
Ministerul Dezvoltării- 1.8 miliarde de RON 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri – 300 milioane RON  
Ministerul Finanțelor Publice- 300 milioane RON 
Trebuie menționat că audierile miniștrilor muncii și dezvoltării (la care a participat și subsemnatul) au fost două dintre 

cele mai proaste prestații ale noului guvern în timpul audierilor. Ar  părea că valorile liberale impun o recompensare în această 
situație. Cât despre mediul de afaceri...o viziune pur-liberală impune alocarea de bani în această zonă, dar viziunea liberală 
(sau creștin-democrată!?) românească face acest lucru în dauna noastră, a cetățenilor. 

Cine a mai primit bani? SRI, SIE, SPP și STS, după cum urmează: 
SRI - 20,734 milioane RON, cheltuieli cu bunuri și servicii rectificate în creștere cu 14,85 miloane RON, cele cu 

asistența socială – cu 4,325 milioane RON, iar cele de capital – cu 2,2 milioane RON. 
SIE -  3,9 milioane RON, cheltuieli de personal 
SPP – 935.000  RON,  525.000 RON cheltuieli cu bunuri și servicii și 410.000 RON cheltuieli de capital.  
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Au pierdut bani: 
Ministerul Educației – 2,1 miliarde RON plus o comasare de ministere, căreia i se adaugă multe plecări dar și mai multe 

veniri (din oamenii lor, evident). 
Ministerul Transporturilor - 1 Miliard RON- După ce și-au petrecut 3 ani zbierând în opoziție că ne lipsesc drumuri și 

autostrăzi. 
Ministerul Agriculturii - 1.1 Miliarde RON – Unul din cele mai performante ministere, asigurând a doua cea mai bună 

prestație a agriculturii din U.E, lucru care probabil a supărat investitorii străini, concurenți cu producătorii românești, dar buni 
sponsori ai P.N.L. 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale: - 110,9 milioane RON. S-au redus banii inclusiv de la 
cheltuielile de personal, deși e atâta nevoie de specialiști în domeniu. 

Bugetul de stat va fi rectificat, astfel încât deficitul bugetar structural va ajunge la 4,3%, respectiv 44,72 miliarde de 
RON, de la 2,76% din PIB, echivalentul a 28,45 miliarde RON. Cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe 
sold, cu suma de 2 miliarde RON, iar deficitul bugetului general consolidat în sume absolute se majorează cu suma de 16,27 
miliarde RON. De ce? Ce i-a făcut pe liberali să sară brusc la un asemenea deficit? Incompetența sau reaua credință? 
Amândouă! 

Domnilor liberali, adaptați-vă discursul! Nu mai sunteți în opoziție. Acum, sunteți la putere și trebuie să vă asumați că 
guvernarea nu este un act pe care îl poți face de la șprițuri și excursii la ski. Așa că, după ani de zile în care Pactul Fiscal a fost 
respectat ținând deficitul și datoria externă în limitele convenite, este de datoria voastră să mențineți această credibilitate a 
României pe piețele financiare intactă.  Dacă nu veți reuși, cu toții vom fi victimele, iar atunci singurii de vină veți fi voi, iar 
scuzele voastre nu ne vor ține de foame.       Deputat 

Petru-Bogdan Cojocaru 
*** 

1 Decembrie 1918, ziua care ne dă cea mai prețioasă lecție despre importanța unității românilor 
Stimați colegi, 
Mai sunt doar câteva zile până la sărbătorirea a 101 ani de la Marea Unire! Ziua de 1 Decembrie 1918 rămâne cea mai 

prețioasă lecție pentru noi, generațiile care au urmat actului de înfăptuire a unirii tuturor românilor prin constituirea României 
moderne. Realizarea visului de a trăi într-un singur stat, Marea Unire a fost rezultatul luptei poporului român pentru unitate, 
pentru definirea identității naționale comune. România întregită a devenit o realitate într-un context istoric special, prin trei 
momente succesive, pe cale democratică, prin organizarea de adunări cu caracter reprezentativ: Unirea Basarabiei, a Bucovinei 
și a Transilvaniei cu ţara mamă. Un rol fundamental în înfăptuirea Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului, 
la 1 decembrie 1918, cu Regatul României, 1-a avut elita politică a românilor din aceste ţinuturi româneşti istorice. Ca locuitor 
al municipiului Dej, sunt mândru că între fruntaşii memorandişti unionişti, amintiţi drept "corifeii Marii Uniri", s-au aflat 
Alexandru Vaida-Voevod , Ştefan Cicio-Pop, Teodor Mihali, nume cu rezonanţă istorică pentru contribuţia la înfăptuirea 
idealului romanesc. Aceştia, alături de alte nume memorabile - precum Vasile Goldiş, poetul Octavian Goga, episcopul 
ortodox Miron Cristea şi episcopul greco-catolic Iuliu Hossu - au împlinit idealul măreț al Marii Unirii. 

Amintesc din nou, cu emoție, numele transilvăneanului Alexandru Vaida-Voevod, unul dintre cei mai înzestrați 
politicieni ai perioadei interbelice, un arhitect al României moderne, a cărui contribuţie, alături de a altor transilvăneni din 
zona pe care o reprezint în Parlament, adică cea a Dejului, a marcat destinul României.  

Alexandru Vaida-Voevod a citit, în Parlamentul din Budapesta, rezoluţia Comitetului Executiv al Partidului Naţional 
Român, prin care s-a hotărât ca naţiunea română din Austro-Ungaria, "liberă de orice înrâurire străină", să-şi aleagă "aşezarea 
ei printre naţiunile libere". Cuvintele sale, care au cerut în acele timpuri un mare curaj, au creat istorie! 

Citirii documentului i-a urmat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, în 1 decembrie 1918, unde cei 1228 de 
delegaţi aleşi ai românilor "din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească" au votat Rezoluţia Unirii.  

În prezent, în aceste vremuri învolburate în care dezbinarea dintre diverse categorii de vârstă și între diferite categorii 
sociale pare să fi cuprins țara noastră mai mult ca oricând, ca urmare a tonului greșit dat de unii politicieni în spațiul public 
doar de dragul de a acumula capital electoral, cei care într-adevăr iubim România ar trebui să reflectăm la lecția pe care 1 
Decembrie 1918 ne-a dat-o cu privire la unitate și importanța acesteia. Fără unitate, nici România de astăzi nu ar fi existat.  

La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi români, de Ziua Națională! 
Deputat 

Cornel Itu 
*** 
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Statul trebuie să se implice mai activ în stoparea violenţei împotriva femeilor! 
 

Din 1999, Adunarea Generală a ONU a decis printr-o Rezoluţie ca în fiecare an data de 25 noiembrie să fie marcată în 
întreaga lume ca „Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor”. „Respectarea drepturilor omului trebuie 
să facă parte din educaţia globală şi din demnitatea omului, iar toate aspectele violenţei fizice sau mintale împotriva persoanei 
umane constituie o violare a drepturilor sale”, se arată într-o altă Rezoluţie, de data aceasta a Parlamentului European, 
elaborată încă din data de 11 iunie 1986.  Cu toate că fenomenul violenţei împotriva femeii era cunoscut de către autorităţi încă 
din vremea comunistă, el a fost observat cu adevărat și analizat doar după 1990. Primul act normativ explicit a fost Legea nr. 
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, care prevedea amenzi și chiar închisoare pentru acte de violență 
conjugală.  

Ultima ajustare a fost Legea 174/2018 pentru modificarea și completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie, elaborată și adoptată grație Guvernului și majorității parlamentare PSD. În prezent, legislaţia 
stipulează emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, în favoarea victimelor şi a copiilor acesteia. De asemenea, tot ca 
element de noutate, poliţistului poate scoate agresorul din casă şi să îl ducă la o distanţă suficientă, de la care să nu mai 
constituie pe moment un pericol iminent. Pe lângă numărul extrem de mare al victimelor care îşi pierd viaţa, trebuie să ne pună 
pe toţi pe gânduri efectele directe ale violenţei domestice asupra copiilor. Un minor dintr-o familie cu probleme între părinţi 
are întotdeauna tendinţa de a repeta traumele văzute acasă, fapt care-i poate dăuna atât în copilărie, la şcoală şi în societate, cât 
şi mai târziu, în comportamentul de adult.  

Dramatic este că și faptul că ONG-urile din domeniul violenţei în familie susţin că în România, o femeie din patru, de-a 
lungul vieţii ei, este la un moment dat victimă a violenţei şi a abuzului într-una dintre formele sale.  

În concluzie, statul este dator să intervină prompt, mai ales în zonele mai îndepărtate de civilizaţia urbană, acolo unde 
accesul la informaţie este deficitar, ori tocmai în localităţile rurale au loc în mod tradiţional marea majoritate a cazurilor de 
violenţă împotriva femeilor lipsite de ştiinţa legii şi, implicit, de apărare. 

 

Deputat 
Cristina-Elena Dinu 

*** 
Ecosistemul forestier – o minune a naturii 

 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
Pădurea, peste tot în lume, este considerată una din cele mai importante componente ale mediului şi ale economiei. Cu 

toate că România are un fond forestier de cca. 6.54 milioane hectare, reprezentând 27% din suprafaţa României, comparativ cu 
ţările europene, suprafaţă acoperită cu păduri lasă de dorit. 

În România circa două treimi din păduri sunt situate în zona montană şi colinară, ponderea lor fiind scăzută la câmpie, 
sub 10%, unde, din această cauză, se resimte puternic efectul exceselor climatice. Unele documente de la începutul secolului al 
XIX-lea atestă că pădurile acopereau cca. 8,5 – 9 milioane de hectare, adică o proporţie de 35 – 40% din suprafaţa ţării. 
Potrivit unor aprecieri, în ultimii 200 de ani, suprafaţa împădurită a scăzut cu aproape 5 milioane de hectare, cu precădere la 
câmpie şi deal. Suntem în faţa unei tendinţe generale (globale) de schimbare a climei. Vedem cu toţii că schimbările climatice 
afectează deja sensibil regimul precipitaţiilor, al temperaturii şi favorizează fenomene extreme. 

Despăduririle din ultimii ani şi ritmul scăzut al împăduririi au făcut ca perioadele caniculare să devină din ce în ce mai 
greu de suportat. De aceea, ca o prioritate a silvicultorilor trebuie să fie extinderea pădurilor şi, în special, înfiinţarea perdelelor 
forestiere de protecţie în sudul ţării, având în acest moment cadrul legislativ necesar. 

De asemenea, eficientizarea acţiunii de apărare a integrităţii pădurii trebuie să constituie o altă prioritate pentru a reduce 
tăierile ilegale de masă lemnoasă, având în vedere îmbunătăţirea legislativă a Statutului personalului silvic. Stoparea declinului 
suprafeţelor împădurite şi extinderea suprafeţelor de păduri până la 30%, trebuie să reprezinte încă o prioritate a silvicultorilor. 

Prin realizarea acestor priorităţi vom putea lăsa generaţiilor viitoare păduri trainice şi nu lozinci. 
În concluzie trebuie să trecem, indiferent de guvernarea politică, la refacerea, extinderea şi paza pădurilor şi să gândim, 

alături de silvicultori, la creşterea capacităţii de administrare a pădurilor.    
Vă mulţumesc,            Deputat 

Neculai Iftimie 
*** 
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Demersurile pentru construirea spitalelor regionale sau a celor județene trebuie să continue! 
 

Este nevoie de spitale regionale în infrastructura medicală și sper ca proiectele începute de guvernul nostru să fie 
continuate, pentru că am înțeles că există intenția de a reduce numărul spitalelor. 

Românii au dreptul la asistență medicală de bună calitate în sistemul de stat, nu privat, nicidecum să se închidă spitalele. 
Programul de guvernare anunțat de noul guvern prevede comasarea mai multor spitale din țară, motivația fiind aceea că 

mai multe unități spitalicești înregistrează mari dificultăți de sustenabilitate financiară. 
Având în vedere că sistemul de sănătate se confruntă și așa cu destule probleme, închiderea unor spitale nu va face decât 

să creeze și mai mult haos în sistem. Astfel, mii de pacienți vor pierde accesul la serviciile medicale, pentru că nu vor putea să 
se trateze în centrele medicale mai mari, fie din cauza distanțelor, fie din motive financiare. 

Totodată, măsura închiderii de spitale va pune pe drumuri și personalul medical din unitățile care urmează să fie 
reformate sau închise. 

Anunțul că multe spitale vor fi desființate sau comasate a stârnit neliniște în toate colţurile ţării. 
Contrar afirmațiilor făcute anterior despre dezastrul lăsat de guvernarea PSD privind spitalele regionale, actualul 

ministru al Sănătății a anunțat săptămâna trecută că proiectele pentru spitalele regionale de la Iași, Cluj și Craiova aveau deja 
avizele de construcție și mediu și că până la începutul lunii februarie 2020 vor avea contracte de finanțare semnate. 

Investiția în spitalele regionale necesită timp pentru a se trece de la idee la funcționalitate, sunt bani publici la mijloc, 
trebuie urmate reguli stricte, adesea rigide, tocmai pentru că este vorba de banii contribuabililor. 

Cert este că guvernul PSD a recuperat în ultimul an întârzierile legate de pregătirea documentațiilor tehnice necesare 
(studii de fezabilitate, urbanism, structuri spitalicești definite, autorizații, etc) și construcția efectivă a spitalelor regionale de 
urgenţă se poate concretiza. Sper ca noul guvern să continue demersurile noastre, pentru ca cetățenii să beneficieze de noi 
spitale. 

Din programul de guvernare cu care s-a venit în fața Parlamentului reiese că se va pune din ce în ce mai mult accentul 
pe accesul la sănătate în mediul privat. Vor fi încurajate mai mult companiile private, în detrimentul celor de stat. 

Am discutat cu cetățeni vrânceni pe acest subiect. Ne interesează ce gândesc cetățenii pe plan local despre acest lucru, 
pentru ca noi, ca senatori și deputați, să putem susține în Parlament interesele și nevoile celor pe care îi reprezentăm. Eu 
consider că acest timp petrecut cu cetățenii este extrem de util, pentru a le înțelege, a identifica problemele pe plan local și a le 
susține și avansa la nivel central. Cred că nu există cetăţean al judeţului Vrancea care să nu dorească un nou spital judeţean la 
Focşani pentru că un nou spital judeţean ar însemna servicii medicale mai bune şi echipamente medicale mai performante! 

Au fost realizate investiții în renovarea, dotarea și modernizarea anumitor secții ale actualului spital județean, fiind unul 
dintre puţinele spitale la nivel naţional care se află în subordinea Ministerului Sănătății, însă Vrancea are nevoie de un spital 
județean, este o investiție absolut necesară. 

Indiferent cine se află la conducerea executivului, proiectul privind construirea noului spital din Focșani trebuie 
continuat! Trebuie ca demersurile pentru construirea spitalelor regionale să continue, în beneficiul cetățenilor. 

De asemenea, susțin crearea unui Program Operațional Sănătate, care să includă finanțarea infrastructurilor medicale 
naționale, atât a spitalelor regionale, cât și cofinanțări pentru celelalte spitale județene, de care este atâta nevoie în România. 

Deputat 
Angel Tîlvăr 

*** 
Unitatea națională, cheia României pentru mileniile viitoare 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 
Dragi colegi, 
1 decembrie este sărbătoarea care ne umple la unison tuturor sufletele de bucurie și mândrie nu doar pentru că suntem 

români, ci și pentru că acum 101 ani s-a parafat cea mai strălucită pagină a istoriei româneşti. Marea Adunare Naţională de la 
Alba Iulia, care a votat în unanimitate istorică ”Declaraţia de Unire cu Ţara”, ne-a lasat mostenire și motto-ul pe cât de simplu, 
pe atât de mobilizator – ”Unirea face puterea!”. Aceste vorbe sunt chintesenţa rezistenţei naţiunii române de-a lungul existenţei 
sale şi, chiar dacă după actul Unirii ne-au fost smulse părţi importante din trupul reîntregit al ţării, doar prin unitate, 
solidaritate, toleranţă şi bună înţelegere am reuşit să răzbim până la acest nou moment istoric aniversar!  

Importanța și măreţia lui 1 decembrie 1918 rezidă din faptul că desăvârşirea unităţii naţionale a reprezentat punerea 
istorică în practică a dezideratului întregii naţiuni române. Așadar a fost o dorință unanimă, și nu opera strictă a unui om 
politic, a unui guvern, a unui partid, ci o continuare firească a evoluţiei statului naţional. În raport cu înălţătoarea Zi a Marii 
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Uniri, consider că trebuie să avem momente de reflecţie mai dese privind valorile pe baza cărora a fost creat statul român 
unitar, respectiv credinţa, corectitudinea, respectul pentru lege şi solidaritatea. Să nu uităm că o naţiune unită este fundaţia unui 
stat puternic şi doar cu determinare putem avea o Românie demnă şi prosperă.  

Cu toate că trecutul e mare, prezentul nu se prefigurează deloc la fel de înălțător. Și anul trecut, îmi exprimam această 
dorință personală ca românii să aibă încredere și să fim din nou uniţi, să fim mândri că suntem români, să arătăm întregii 
omeniri faptul că această ţară a meritat şi merită întotdeauna mult mai mult. Însă contextul politic actual nu ne mai permite 
prea multe vise din cauza austerității liberale care ni s-a pregătit.  

Noi, cei de la PSD, la fel ca majoritatea românilor știm cum trebuie să arate România astfel încât aceasta să dăinuie 
milenii la rând. Adică să avem o Românie demnă şi puternică, care conștientizează că nu este mai prejos de nicio altă naţiune 
europeană, care ştie să preţuiască valorile creştine şi valorile solidarităţii, în care niciun român nu este lăsat în urmă şi în care 
fiecare om are posibilitatea să-şi atingă potenţialul, o ţară în care discriminarea nu-şi mai are locul şi în care doar voinţa 
individuală a cetăţeanului stabileşte care este limita de dezvoltare a individului, o ţară în care libertatea de opinie şi respectul 
faţă de celălalt sunt valori fundamentale, pe care toţi le acceptă şi nimeni nu le încalcă, o ţară în care violenţa de orice fel, de la 
cea fizică, la cea emoţională sau de limbaj, nu este tolerată, o ţară prosperă, în care un copil născut în mediul rural să aibă exact 
aceleaşi şanse la o viaţă decentă, la fel ca un copil născut în urban. Putem deveni una dintre ţările puternice ale Uniunii 
Europene. Deja România s-a dezvoltat mai repede decât celelalte state din Uniune în cei trei ani de guvernare PSD, iar dacă 
vom continua pe această direcţie, avem şanse mari să recuperăm decalajul de dezvoltare faţă de celelalte țări comunitare. 

Dincolo de apartenența la familii politice diferite, dincolo de orice orgolii sau interese, noua guvernare de sorginte 
liberală trebuie să înțeleagă că la 101 ani de la Marea Unire, are datoria să înainteze pe calea unităţii, a construcţiei unei 
societăţi demne şi puternice, și nu pe cea a răzbunării și diviziunii. Cine îndeamnă la ură şi dezbinare, este împotriva unirii, 
este împotriva României. 

Și ei și noi trebuie să privim spre viitor, să le oferim noilor generaţii un nou proiect de țară viabil, un nou sens al 
evoluției, noi speranţe. Noi, întreaga clasă politică, trebuie să ne propunem ca în următorii ani să continuăm pe acest drum 
configurat de PSD, un drum al progresului care trebuie privit cu încredere pentru că avem suficiente motive să fim optimişti.  

România noastră de astăzi și de mâine nu trebuie să fie cu nimic diferită de România Mare de la 1918 în ceea ce priveşte 
credinţele şi valorile sociale! 

La mulţi ani, România!  
La mulţi ani, tuturor românilor!               Deputat 
Vă mulțumesc!               Ștefan Mușoiu 

*** 
 

Persoanele cu dizabilități nu trebuie să fie înlăturate din funcțiile publice pe considerente injuste 
și lipsite de transparență așa cum s-a întâmplat cu Mihai Tomescu, fostul președinte 

al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Handicap 
Doamnelor  și domnilor, 
Stimați colegi, 
Persoanele cu dizabilități, oricare ar fi natura acestora, sunt ființe cu totul speciale, care au nevoie de incluziune socială 

permanentă pentru a duce o viață cât mai normală. Pentru a veni în întâmpinarea acestora, trebuie identificate nevoile acestora 
și create condițiile optime pentru ca astfel de persoane să poată duce o viață cât mai normală și să se implice în viața socială. 
Să nu uităm că în România peste 3% din populație suferă de o anumită dizabilitate, un procent destul de semnificativ. 

Este clar că incapacitatea guvernului PNL în continuarea proiectelor de țară pe care guvernul PSD le-a demarat, a făcut 
ca actuala guvernare să acționeze în spirit total injust față de singurul demnitar cu dizabilități, Mihai Tomescu, fostul 
președinte al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Handicap, o persoană extrem de competentă. Domnul 
Tomescu se pare că a fost demis fără o explicație fundamentată. Ministrul Muncii a uitat că Mihai Tomescu a luat peste 30 de 
măsuri în sprijinul celor peste 800.000 de persoane cu dizabilități din România, a atras fonduri europene pentru astfel de 
persoane cu dizabilități, ceea ce nu au reușit mulți dintre predecesorii săi. Dar actualul Guvern ce se pretinde a fi unul cu 
intenții pentru modernizarea societății, a uitat un principiu fundamental și anume acela al incluziunii sociale și al respectului 
față de competențele în domeniu ale persoanei. Guvernul PNL se face că nu vede capacitățile și competențele personale, 
dovedind o dată în plus că este orientat către alegerea colaboratorilor pe seama apartenenței la culoarea partidului. Absolvent 
al Universității de Drept din București, cu studii de aprofundare în Italia și Olanda, participant activ la numeroase conferințe 
internaționale, Mihai Tomescu este competent pentru a fi menținut în funcție.  
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Decizia de a-l demite din funcție este lipsită de justificare întrucât ministrul Muncii nu i-a prezentat domnului Tomescu 
pretinsele argumentele pentru care trebuie să fie demis, cu toate că implicarea fostului președinte al Autorității Naționale 
pentru Drepturile Persoanelor cu Handicap pentru programe constructive în sprijinul persoanelor cu dizabilități a fost 
admirabilă.  

Avem de învățat în acest sens de la țările civilizate ale Europei Centrale și de Nord acolo unde un astfel de act duce la o 
reacție promptă a societății civile. Indiferent de afinitățile politice, toți suntem oameni. Mai mult, persoanele cu dizabilități 
trebuie să beneficieze de incluziune socială, iar cele competente trebuie să fie promovate și nu izolate social, sau înlăturate din 
funcții pe considerente injuste ori neclare. Dizabilitățile sunt greu de înțeles pentru persoanele normale, cu atât mai mult 
trebuie să fim corecți și demni față de astfel de categorii sociale și să apreciem munca celor care cu toate că au aceste 
insuficiențe fizice, reușesc să realizeze lucruri extraordinare în cariera lor. Persoanele cu dizabilități de vedere nu beneficiază 
de un mare dar al vieții, anume vederea luminii zilnice, sau a culorilor, lucruri simple și firești pentru noi. Faptul că actualul 
guvern l-a demis din funcție pe Mihai Tomescu este un act injust și o lipsă de respect față de persoanele cu dizabilități, întrucât 
acesta este un remarcabil simbol și un veritabil luptător pentru drepturile acestei categorii de persoane. Așteptăm de la 
guvernul liberal respectarea valorilor, respect față de toate categoriile sociale și nu schimbări de dragul schimbărilor, acțiuni 
nejustificate sau fără transparență. Unde este modernitatea pe care liberalii au tot anunțat-o? Or lipsa de respect față de anumite 
categorii sociale este mai degrabă o reală involuție!? 

Deputat 
Ciprian Constantin Șerban 

*** 
PNL pregătește închiderea spitalelor 

Stimați colegi, 
Programul de guvernare asumat de premierul Ludovic Orban prevede comasarea mai multor spitale din țară. Motivul 

invocat în programul de guvernare este acela că mai multe unități spitalicești înregistrează mari dificultăți de sustenabilitate 
financiară. Închiderea spitalelor din țară va însemna un adevărat genocid medical. Astfel, mai multe zeci de mii de pacienți vor 
pierde accesul la serviciile medicale. Măsura închiderii de spitale va pune pe drumuri și personalul medical din unitățile care 
urmează să fie reformate sau închise. Pe acest fundal, este de așteptat ca personalul medical din spitalele care urmează să se 
închidă să plece în afara țării, în căutarea unui loc de muncă stabil. 

Cel mai cumplit lucru din Programul de guvernare al PNL este „Planul de comasare a spitalelor neperformante”! Este 
revoltător și de neimaginat faptul că pentru cei de la PNL spitalul este ca întotdeauna o simplă afacere. Este revoltător ca în loc 
să investim în spitale, cei de la PNL doresc să le închidă! Mă tot întreb dacă viața oamenilor nu contează în viziunea lor?! Este 
o crimă în masă să promovezi o astfel de măsură și să spui unor zeci de mii sau sute de mii de romani că de a doua zi nu mai 
au spital și că sunt lăsați să moară pe drumul de zeci de kilometri către spitalul următor. 

Am făcut un rezumat al investițiilor prevăzute în Programul de Guvernare PSD și realizate în sistemul sanitar din 
județul Botoșani pentru asigurarea unor condiții cât mai bune pentru toți pacienții județului și pentru a știi ce am lăsat după 
Guvernarea PSD. În județul Botoșani, sănatatea a reprezentat o prioritate pentru Guvernul PSD și pentru colegii parlamentari 
din PSD, în aces sens, au fost efectuate investiții de peste 9 miloane euro în ultimii trei 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. 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. 

 

Deputat 
Costel Lupașcu 

*** 
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Guvernul Orban se împrumută mult și prost! Declarațiile și acțiunile miniștrilor PNL 
au determinat deprecierea accentuată a leului! 

Stimate colege, stimați colegi,  
Dobânzile la care se împrumută guvernul Orban cresc de la o zi la alta. În doar câteva săptămâni de guvernare, doar prin 

titlurile de stat, Guvernul Orban s-a împrumutat cu peste 3 miliarde lei și 338 milioane euro. În acest interval, dobânzile au 
explodat.  Pentru obligațiunile la 10 ani, dobânda plătită de guvern a crescut de la 4,23%, la 4,55% - o creștere de 7,5%. Pentru 
titlurile de stat în lei, pe termen scurt, dobânzile au crescut de la 3,55% la 4,09%, adică o creștere de peste 15%. 

Acesta este barometrul prostiilor spuse de Florin Cîțu. De fiecare dată când ministrul Finanțelor deschide gura, cresc 
dobânzile la împrumuturile guvernului, dobânzi care sunt plătite din buzunarul cetățenilor, că nu vine Cîțu cu bani de acasă să 
plătească diferența. Mai mult, Cîțu se încurcă în propriile declarații. Dacă ar fi adevărat că deficitul va ajunge la 4%, atunci 
Ministerul Finanțelor ar trebuie să se împrumute în ultimele două luni cu peste 20 de miliarde lei, ceea ce devine din ce în ce 
mai improbabil de realizat cu fiecare zi care trece.  

Cotația euro-leu, la cel mai înalt nivel 
Declarațiile iresponsabile ale Guvernului Orban, începând de la închipuita gaură în buget, la bugetele duble sau de la 

măsurile de austeritate și creșterea facturilor la utilități, creează un spectru îngrijorător asupra economiei naționale. În final, ca 
urmare a deteriorării încrederii în economie și a încetinirii circuitului economic, băncile și firmele multinaționale își reduc 
activitatea pe piața românească pentru a plasa resursele financiare pe alte piețe mai active. Pentru asta vând leii și cumpără 
valută, ceea ce se repercutează asupra cursului valutar, la creșterea euro/dolari/lire sterline în raport cu euro. 

Declarațiile BNR încearcă să liniștească populația spunând că este o creștere firească la final de an. În realitate creșterea 
e mult mai abruptă decât era de așteptat. 

Dincolo de creșterile de sezon, declarațiile lui Florin Cîțu după instalarea sa la Finanțe pun o presiune uriașă asupra 
cursului de schimb, în defavoarea monedei naționale. Fiecare zi în care Cîțu vorbește public, economia românească are de 
suferit.  

BNR vinde zilnic zeci de milioane de euro pentru a opri deprecierea abruptă a Euro. Economiștii acuză BNR că risipește 
rezerva valutară a României pentru a sluji interesele politice ale lui Iohannis și PNL.  

Consilierul pe probleme economice al premierului Orban, confirmă că Guvernul PNL a scăpat economia din mână și că 
moneda națională se prăbușește. Acesta a recunoscut public că până la finalul anului deprecierea leului va atinge pragul de 5 
lei. 

                   Deputat 
Daniela Oteșanu 

*** 
Guvernul Orban se împrumută dublu față de guvernarea PSD 

 

În cele 20 de zile de la învestire, Guvernul Orban s-a împrumutat cu 5,057 miliarde lei. Este o valoarea dublă față de 
ritmul mediu de împrumut din guvernarea PSD. Practic, în 20 de zile, Guvernul PNL s-a împrumutat cu suma pe care 
Guvernarea PSD o împrumuta, în medie, în 40 de zile. Este cea mai abruptă creștere a ritmului de împrumuturi din ultimii ani. 
Practic, Guvernul Orban se împrumută cu 53 milioane euro pe zi, adică cu 37.000 euro pe minut. De altfel, Guvernul PNL face 
dovada incapabilității profesionale prin rectificarea bugetară negativă și prin depășirea absurdă a deficitului bugetar. Nu există 
niciun motiv real, profesionist, ca deficitul bugetar să ajungă la 4,3% din PIB și să arunce România în procedură de deficit 
excesiv pentru că nu a respectat limita de 3%, asumată în tratatul cu Uniunea Europeană. Ce face acum Orban&Company este 
o inconștiență periculoasă motivată strict politic. Risipește banul public pentru a da vina ulterior pe greua moștenire PSD.PIB-
ul României va ajunge la 1.040 miliarde de lei la finalul anului. Adică va fi mai mare cu 18 de miliarde de lei față de estimarea 
pe care s-a construit inițial bugetul acestui an (1.022 mld lei – februarie 2019) și cu 9 miliarde mai mare decât ajustarea PIB 
din august (1.031 mld lei), grație creșterii economice asigurate de guvernarea PSD. Este un fapt atestat de Comisia Națională 
de Prognoză.  

 Din păcate, din dorința de a da vina pe ”greaua moștenire” și pentru a continua cu văicăreala, PNL-ul preferă să își 
bată joc de români și de România. Aceasta nu este o politică sănătoasă, o politică sănătoasă, fie ea de stânga sau de dreapta, 
trebuie să fie îndreptată înspre beneficiul direct al oamenilor de rând. 

Deputat 
Laurențiu Nistor 

*** 
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Iohannis nu dă doi bani pe milioanele de români care trăiesc din salariul pe care-l câștigă! 
Nu-l interesează viața lor, nu-i pasă de nevoile lor! 

Stimate colege și stimați colegi,  
Iohannis a refuzat să promulge creșterea coșului minim! Iohannis nu dă doi bani pe milioanele de români care trăiesc 

din salariul pe care-l câștigă. Nu-l interesează viața lor, nu-i pasă de nevoile lor. Sunt realități șocante demonstrate de faptul că 
Iohannis a refuzat să promulge legea adoptată de Parlament  care stabilea coșul lunar pentru un trai minim decent ca principal 
element de fundamentare a salariului minim pe economie şi a politicilor salariale. Iohannis a retrimis această lege vitală în 
Parlament și astfel împiedică și amână intrarea în vigoare a unor prevederi esenţiale pentru predictibilitatea politicilor salariale 
şi pentru asigurarea unui nivel de trai decent lucrătorilor. Era foarte important ca noua lege să intre în vigoare în aceste zile 
astfel încât bugetul pe anul viitor să poată lua în calcul creșterea coșului minim. Amânarea intrării în vigoare, prin retrimitere 
la Parlament, va împiedica aplicarea acestei legi de anul viitor. Dimensiunea socială a acestei legi răspundea recomandărilor 
Comisiei Europene de a defini un mecanism transparent de stabilire a salariului minim. 

Gestul lui Iohannis este profund ostil, contrar intereselor celor peste 6,5 milioane de salariați din România și în special 
celor peste 1,4 milioane de oameni plătiți cu salariul minin. Pur și simplu lipsește de un temei legal, acceptat și solicitat de 
U.E., măsura necesară de creștere a salariului minim. Acesta nu este un exemplu singular anti muncitori români. Acum câteva 
săptămâni Iohannis a refuzat să promulge legea care mărea amenzile pentru angajatorii care-și silesc angajații să muncească 
suplimentar, peste limita legală. Atât Iohannis cât și guwernerul său sabotează sistematic tot ce i-ar ajuta pe oameni, le-ar 
crește veniturile, precum majorarea salariului minim. În schimb fac tot ce pot în favoarea corporațiilor. Altfel spus, Iohannis și 
guvernul său iau de la săraci pentru a da la bogați. Specific liberalismului sălbatic! 

În același timp, din cauza declarațiilor iresponsabile ale celor de la PNL, în frunte cu ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, 
economia României suferă efecte negative. Cîțu nu înțelege că nu mai este un simplu guraliv din Opoziție, care spune lucruri 
trăsnite. Ca ministru al Finanțelor fiecare declarație a sa produce efecte grave în economie. Astfel, în urma declarațiilor sale 
alarmiste despre găuri și grele moșteniri a crescut dobânda la care se împrumută România pe piețele externe. Azi România se 
împrumută cu 3,86% dobândă, față de 3,80% în urmă cu două săptămâni. Asta înseamnă bani mai mulți din taxele plătite de 
români pentru a acoperi costurile acestor împrumuturi. Efectul este o consecință a scăderii  încrederii în economia românească, 
ca urmare a unor declarații iresponsabile ale ministrului Finanțelor.  

Vă mulțumesc.                 Deputat 
Elvira Șarapatin 

*** 
Guvernul lui Iohannis amână Start-Up Nation și nu face nimic pentru a determina 

companiile importante să investească în România! 
Stimate colege, stimați colegi, 
Unul dintre programele de succes care au oprit mulți tineri să plece din țară este pus pe butuci de Guvernul lui Iohannis, 

la fel cum au distrus programele Tomate sau Casa de Comerț Unirea. 
Unul dintre cele mai bune programe, Start-Up Nation, care a determinat înființarea a zeci de mii de noi locuri de muncă 

și a contribuit la creșterea economică este lăsat fără finanțare de guvernul Orban.  
A treia ediție a Start-Up Nation trebuia lansată până la finalul acestui an. Guvernul Dăncilă alocase resursele necesare. 
Guvernul Orban n-a făcut nici până acum rectificarea bugetară, la aproape trei săptămâni de la preluarea puterii, deși, 

înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură, lideri liberali țipau din răsputeri că e o urgență. În absența rectificării bugetare 
proiecte vitale rămân fără finanțare, cum e și Start-up Nation. De asemenea, Iohannis nu este interesat ca VW să investească în 
România.Iohannis și guwernerul său condus de Orban sunt indiferenți la interesele României și n-au făcut nimic pentru 
determina Volkswagen să facă în România investiția de 1 miliard de euro pe care o planifică într-o nouă fabrică. 

Iohannis și Orban degeaba sunt membrii PPE și degeaba execută fără crâcnire ordinele Germaniei și ale cancelarului 
Merkel. N-au fost capabili măcar să-si asume o discuție pe tema investiției VW și să pledeze pentru România, așa cum a făcut 
ministrul Economiei din Croația, la Zagreb, la reuniunea PPE, în fața Angelei Merkel.  

Guvernul Dăncilă a făcut toate demersurile necesare și a lăsat un dosar complet al acțiunilor pentru atragerea investiției 
VW în România, inclusiv o declarație spre adoptare în plenul  Parlamentului privind sprijinirea pe care țara noastră în acordă 
în vederea  atragerii investiției Grupului Volkswagen". 

Vă mulțumesc.          Deputat 
Răzvan Rotaru 

*** 
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Amatorismul, nepriceperea și habarnismul guvernanților liberali conduce România spre austeritate! 
  
Stimate colege, stimați colegi, 
Președintele PNL confirmă oficial că guvernul pe care îl va conduce nu va crește punctul de pensie la 1.775 cum e în 

forma actuală a legii și nici că va menține veniturile salariale existente. Ludovic Orban a evitat să spună explicit cât va fi 
punctul de pensie și de la ce dată sau că va menține neschimbate celelalte venituri salariale și taxele pe venit, nu doar salariul 
brut. 

Domnul Orban a confirmat oficial că guvernul pe care îl conduce nu va majora punctul de pensie la 1.775 de lei cum 
prevede forma actuală a Legii pensiilor adoptată de PSD. Dacă ar fi intenționat acest lucru, premierul Orban ar fi spus în clar 
cu cât va crește punctul de pensie și de la ce dată! Era în avantajul PNL să enunțe clar cu cât va crește punctul, dacă asta era 
intenția lor. Faptul că Ludovic Orban a evitat să spună acest lucru arată clar că nu intenționează să realizeze această creștere. 
Expresia că va respecta „Legea pensiilor” nu e relevantă pentru că legea poate fi schimbată în orice moment după alegeri.  

De asemenea, domnul Orban confirmă și faptul că veniturile salariale ale bugetarilor vor scădea. El s-a rezumat la a 
spune că „Nu vor scădea salariile”, adică salariul brut de bază! Dar nu a precizat că vor fi menținute și celelalte venituri 
salariale (precum sporuri, prime, vouchere de vacanță, gărzi în cazul medicilor). Nici nu vorbește de gradul de impozitare a 
acestor salarii.  

În programul de guvernare al PNL se spune clar că salariile bugetarilor trebuie „echilibrate” cu cele ale privaților, fără a 
se lua în considerare că în privat sunt mai mulți angajați necalificați, cu salariul minim și că nu toate contractele sunt plătite 
integral pe cartea de muncă. 

În ceea ce privește situația spitalelor, termenul de „comasare” e scris negru pe alb în programul lor de guvernare, la 
pagina 51, referindu-se la spitalele care „nu sunt nesustenabile financiar”, ca și cum spitalul în care se salvează vieți ar putea fi 
cântărit în termeni de „rentabilitate financiară”.  

Orban anunță construirea a 3 spitale regionale, acţiune începută de guvernul PSD, dar păstrează angajamentul din 
programul de guvernare potrivit căruia vor comasa, deci vor închide spitalele fără performanțe economice. Nu lipsa banilor, nu 
închipuitele găuri bugetare sunt problema, ci amatorismul și nepriceperea, habarnismul lui Câțu, Orban și a celorlalți 
guvernanți liberali.  Deficitul de 4,3% din PIB din acest an este pretextul pentru austeritatea de anul viitor. România își 
contruiește propria criză. 

Vă mulțumesc.                 Deputat 
Tamara Ciofu 

*** 
Guvernul lui Iohanis pregătește un buget al austerității anul viitor! 

 

Stimate colege și stimați colegi,  
În momentul în care mandatul de guvernare a încetat după adoptarea moțiunii de cenzură, PSD a lăsat pe masa viitorului 

guvern un proiect de buget la cheie care conținea tot ceea ce se promisese în programul de guvernare: creșterea punctului de 
pensie de la 1.265 de lei la 1.775 de lei, creșterea salariilor bugetarilor cu 25% din diferența rămasă după intrarea în vigoare a 
Legii salarizării până la grila din 2022, creșterea salariului minim net cu 100 de lei, menținerea impozitului de 1% pentru 
IMM-uri, creșterea alocărilor pentru investițiile publice și multe altele.  

Important este că toate calculele erau făcute, iar noul guvern putea face rapid ajustările necesare în raport cu viziunea lor 
de guvernare. S-a luat însă decizia ca Bugetul pentru anul 2020 să nu fie publicat înainte de al doilea tur de scrutin, ca să nu 
afecteze campania electorală a lui Klaus Iohannis. Dacă s-ar fi publicat proiectul de Buget al PNL care trebuie să respecte 
Programul lor de guvernare, atunci s-ar fi constatat următoarele lucruri: punctul de pensie nu ar crește la 1.775 de lei, salariul 
minim nu ar crește la nivelul propus de PSD sau probabil nu va crește deloc. Este posibil să apară impozite noi sau creșteri de 
taxe, cum ar fi impozitarea pensiilor sub 2.000 de lei, salariile IT-iștilor, salariile cercetătorilor, care în prezent sunt scutite de 
impozit, dar și creșterea impozitului de 1% la IMM-urile românești sau a impozitului pe dividende și eliminarea plafonului pus 
de PSD pentru a ține jos prețurile la facturile de la curent și gaze naturale. Toate aceste măsuri vor fi puse în aplicare de PNL 
în următoarele zile. Românii vor fi dezamăgiți de PNL care le va aduce în 2020 un buget al austerității.  

În ceea ce privește majorarea punctului de pensie, le spun colegilor de la PNL că abandonarea majorării punctului de 
pensie la 1.775 de lei este neconstituțională. 

PNL a început deja să invoce o scrisoare a Comisiei Europene pentru a motiva că nu va mai crește pensiile așa cum 
prevăzuse PSD în Legea pensiilor. PNL se referă la faptul că, potrivit Comisiei Europene, creșterea la 1.775 de lei prevăzută 
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pentru anul viitor nu ar fi sustenabilă și ar afecta bugetul de stat. Le spun colegilor de la PNL că dacă vor aplica majorarea 
punctului de pensie la 1.775 de lei cum e prevăzut în Legea pensiilor pentru anul 2020, nivelul cheltuielilor cu pensiile raportat 
la PIB ar fi cu mult sub media Uniunii Europene. Nici măcar în 2022, România nu ar ajunge la media europeană!  

De notat că state dezvoltate din U.E. au în prezent un nivel mult mai ridicat al pensiilor ca valoare în PIB, cum ar fi 
Germania cu 11,8% sau Franța cu 15% De altfel, exact această medie europeană a fost avută în vedere atunci când PSD a 
proiectat majorările de pensii și salarii prevăzute în Legea pensiilor.  

Un deputat PNL a anunțat, în mod clar, fără echivoc, că PNL nu va „livra” majorarea punctului de pensie la 1.775 de lei, 
cum este prevăzut în legea actuală a pensiilor. De altfel, nici premierul Orban, nici ministrul Finanțelor, nici ministrul Muncii 
nu și-au asumat niciodată public valoarea de 1.775 de lei, refuzând să o rostească în situațiile în care li s-a cerut insistent acest 
lucru. Au spus doar că vor respecta Legea pensiilor, dar niciodată nu au dat asigurări că în forma actuală care prevede nivelul 
de 1.775 de lei. Evident intenția lor este de a modifica această lege. Îi atenționez încă o dată că o astfel de modificare este 
neconstituțională pentru că va afecta un drept patrimonial al pensionarilor obținut în momentul în care Legea pensiilor a fost 
publicată în Monitorul Oficial. 

Vă mulțumesc.         Deputat 
Marius Constantin Budăi 

*** 
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Grupul parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal 

 
 Declarații 

 
Forța unității 

 Stimați colegi, 
 În primul rând, le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în campania dusă de Partidul Național Liberal în aceste 

săptămâni. A fost o campanie lungă și dificilă dar care iată, a propulsat candidatul Partidului Național Liberal pe primul loc. 
Le mulțumesc de asemenea și celor care au votat candidatul PNL, pentru a obține un nou mandat de președinte. 

 Victoria lui Klaus Iohannis și a PNL din acest prim tur de scrutin, indică foarte clar direcția pe care o doresc românii 
pentru următorii ani.  Având în vedere că acum 5 ani, în primul tur candidatul PSD obținea 40,44% din voturi, rezultatul de 
duminică demonstrează lupta dusă de Președintele Iohannis și de PNL în această perioadă foarte grea pentru țara noastră. După 
30 de ani de la revoluție, românii sunt gata să depășească lunga tranziție și să rupă orice legături cu partidul care, prin modul 
de acțiune, a dovedit cu vârf și îndesat, că este un bun continuator al comuniștilor. 

 La acest vot, tocmai am ratat o ocazie unică în istoria de după revoluție, să avem un tur 2 fără PSD, o confruntare între 
două partide de dreapta.. Dreapta românească trebuie să înțeleagă nevoia de unitate pentru realizarea unui obiectiv comun, 
bunăstarea și prosperitatea românilor! Pe 24 noiembrie, aceste forțe de dreapta  au din nou ocazia să-și demonstreze adevăratul 
potențial. Prima dovadă a forței unității dreptei a fost votul la moțiunea de cenzură, urmat apoi de votul pentru învestirea 
guvernului liberal. 

 Rezultatele de duminică ne obligă să privim spre viitor, spre guvernarea asumată de Partidul Național Liberal într-un 
context de criză generalizată a tuturor sistemelor publice. Sunt convinsă că o coagulare a forțelor de dreapta, alături de 
președintele Iohannis, va contribui la o guvernare eficientă, transparentă și orientată spre reconsolidarea instituțiilor statului 
român, puternic șubrezite de fosta guvernare. Românii nu mai vor să fie mințiți, ci vor să fie tratați cu demnitate, și să li se 
ofere șanse de a prospera în țara lor! 

 Stimați colegi, după 30 de ani iată că reușim împreună să stârpim ultimele rămășițe ale fostului Partid Comunist. Vă 
cer să lăsați la o parte calcule strict politicianiste menite să rezolve interese de moment ale unor persoane sau grupuri, și să 
puneți accent pe agenda cetățeanului. Avem acum o oportunitate istorică. Modul în care ne vom uni și vom conduce țara în 
următorii ani, într-un context liber de comunism, va duce la succesul sau insuccesul   acestei reconstrucții politice, care a 
început cu asumarea guvernării în aceste momente dificile, și a riscurilor aferente. Vă așteptăm alături de noi! Uniți, vom fi o 
forță de neclintit! 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
Reconstrucția României deșertificate de PSD 

 

În aceste zile începem să aflăm amploarea dezastrului lăsat în urmă de guvernările Dragnea. Eșecul guvernelor PSD va 
fi suportat de noi toți, indiferent de culoarea politică, de preferințele noastre din cabina de vot. 

Chiar dacă nu avem informații concrete, pe care le vor oferi misiunile de audit din ministere, știm că principalele atacuri 
ale PSD au fost la adresa economiei naționale, a statului de drept, a relațiilor noastre cu partenerii externi. Timp de 3 ani, 
Dăncilă, Dragnea, Orlando Teodorovici, Florin Iordache și alții de felul lor au deșertificat locurile pe unde au trecut. Nu există 
domeniu care să fi fost cruțat, nu avem nici un sector care să se afle pe plus. 

Ca urmare a haosului creat și întreținut de PSD, riscăm să pierdem fonduri europene de sute de  milioane de euro! 
Evitarea acestei situații este o prioritate, pentru a nu mai aminti de alte miliarde de euro din 2020 pe care guvernarea Dăncilă 
le-a risipit acum. 

Prin cheltuirea abuzivă a fondurilor în scop electoral și pentru clientela politică, PSD a periclitat sănătatea tuturor 
românilor. Deficitul actual la Fondul Național Unic de Sănătate este de 9 miliarde de lei. Mai mult, nu sunt bani nici pentru 
programele de sănătate, nici pentru acoperirea bugetului Casei de Sănătate. 
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Au golit finanțele publice înainte de plecare, au făcut cheltuieli absurde, neacoperite legal, la toate nivelurile pe care le 
controlau. TAROM a plătit un avans de 900.000 de euro fără contract. Fondul de rezervă al Guvernului a fost și el cheltuit 
până la ultimul ban. Planul încasărilor din taxe înregistrează un minus de 11 miliarde lei. La colectarea contribuțiilor apare un 
deficit de încă un miliard. Bugetul de stat, al asigurărilor sociale și sănătății înregistrează mari deficite. Ele s-au acumulat în 
ultimii ani, şi reprezintă amenințări pentru dezvoltarea viitoare.  

Situația de la care pornim este a unei Românii periclitate de lăcomia, orbirea și incompetența unui grup care s-a crezut 
stăpânul țării. De aici începem munca de reconstrucție, de la un dezastru numit „România sub PSD“. PNL și-a asumat această 
misiune dificilă și trebuie să găsească soluții pentru viitorul României, un viitor al tuturor românilor. 

 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
Părinţii, „sponsorii” educaţiei în România 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Reformele eşuate, manualele greşite, schimbările dese şi neanunţate la timp, profesori slab pregătiţi sau necalificaţi au 

generat un dezechilibru în sistemul educativ din România.  
În faţa realităţii, părinţii au decis să ia măsuri pe cont propriu. Chiar dacă oficial “fondul şcolii” sau “fondul clasei” au 

fost interzise, aparţinătorii elevilor au găsit un mijloc legal de a “sponsoriza” actul educativ în România,care la nivel declarativ 
este gratuit. 

În fiecare clasă din fiecare şcoală s-au înfiinţat asociaţii de părinţi care adună sume consistente de bani pentru a utila 
încăperea sau pentru a achiziţiona cele necesare pentru buna desfăşurare a cursurilor. Sumele solicitate lunar nu sunt deloc de 
neglijat ajungând de la câteva zeci de lei până la câteva sute. În multe dintre cazuri părinţii au fost cei care au achiziţionat 
mobilier, parchet, perdele, laptop pentru dascăl şi chiar imprimantă sau xerox.  

Stimaţi colegi,  
Obligaţiile impuse părinţilor îngreunează bugetul unei familii care are doi sau mai mulţi copii de vârstă şcolară şi astfel 

se creează situaţii în care poate să apară abandonul şcolar. Nivelul scăzut de educaţie al generaţiilor de mâine este o pierdere 
considerabilă pentru noi toţi ca societate, ca naţiune.  

Părintele are un rol determinant în actul educaţional, face echipă cu dascălul pentru cele mai bune rezultate, dar acest 
lucru nu înseamnă că finanţarea educaţiei trebuie să cadă în sarcina lui pentru că nu este firesc.  

Lucrurile pot fi anevoioase, piedicile sunt la tot pasul, limitările sunt inevitabile, dar suntem datori să depăşim criza fără 
precedent în care se află educația în România.  

Se apropie finalul de an şi trebuie să ţinem cont la alocarea bugetară de nevoile reale pe care le are sistemul de 
învăţământ din România, să fim mai aplecaţi asupra acestui domeniu, unul fără de care viitorul României ca naţie poate fi 
incert.  

Deputat 
Dr. Viorica Cherecheș 

*** 
Cu Guvernul Orban, Moldova are șansa să repornească investițiile! 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
La 30 de ani de la căderea comunismului, constatăm că Moldova nu a resimțit prea mult nici beneficiile economiei 

libere și nici apartenența la Uniunea Europeană. Moldova apare în discuții publice numai atunci când trebuie să se dea exemple 
negative, de tipul: singura regiune fără autostradă este Moldova; una dintre cele mai sărace și subdezvoltate regiuni din 
Uniunea Europeană este în Moldova; cel mai mare șomaj este în Moldova; cea mai mică pensie medie sau cel mai slab salariu 
se înregistrează în Moldova; cei mai mulți tineri au plecat în străinătate din Moldova. Așadar, Moldova nu este altceva decât 
fiul vitreg al guvernărilor din ultimii 30 de ani, iar acest lucru se reflectă într-un standard de viață mai redus, într-o dezvoltare a 
orașelor mult mai modestă și într-o destructurare a lumii rurale, prin depopularea masivă a satelor. 

Când PSD a venit la guvernare în primăvara anului 2012 și a promis că va construi sute de km de autostrăzi, căi ferate 
moderne, școli și spitale, nici măcar partidele din opoziție nu au îndrăznit să critice acele promisiuni, ci au așteptat să le vadă 
concretizate. Toți le-am urat succes și ne-am pus speranța că, în sfârșit, Moldova va ieși din conul de sărăcie prin investiții 
masive și cu ajutorul fondurilor europene destinate regiunilor slab dezvoltate. Au trecut șapte ani și jumătate de atunci, iar 
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autostrăzile nu s-au construit, școlile sunt tot aceleași, spitalele se luptă cu aceleași lipsuri, locuri de muncă pentru tineri nu au 
apărut, iar Moldova continuă să rămână abandonată și desprinsă de lumea dezvoltată. 

Stimați colegi, 
De câteva zile România are un nou guvern, cu mult mai puține ministere, așa cum îi stă bine unei țări moderne și 

europene, cu miniștri bine pregătiți și cu un prim-ministru onest, implicat și determinat să repare stricăciunile făcute în ultimii 
7 ani și chiar să pună România pe o traiectorie de normalitate.  

Din păcate, noul guvern, în loc să ducă se concentreze imediat pe probleme de dezvoltare a țării, este obligat ca în lunile 
care vor urma să se ocupe mai mult de repararea erorilor majore ale guvernelor PSD. Românii trebuie să știe că guvernele PSD 
au lăsat țara secătuită de resurse financiare, că de la buget lipsesc peste 30 de miliarde numai în primele 10 luni din acest an, că 
primăriile au rămas fără bani de salarii, că agenții economici nu au primit de luni de zile rambursările de TVA și că sute de 
milioane de euro din fondurile europene nerambursabile sunt în pragul dezangajării. Am toată încrederea că Ludovic Orban va 
face față tuturor acestor probleme care necesită soluții rapide și că își va îndrepta toată atenția către proiectele majore de 
infrastructură din Moldova. De asemenea, am speranța că, încă de anul viitor, vom vedea cu ochii noștri cum încep să se 
deschidă marile șantiere pentru construirea principalelor lucrări de infrastructură pe care Moldova le așteaptă de peste 30 de 
ani. 

Vă mulţumesc,         Deputat 
Dumitru Mihalescul 

*** 
Sănătatea – o investiție pe termen lung! 

Domnule președinte, stimați colegi, 
Suntem toți conștienți de faptul că nu sunt bani suficienți pentru a încheia anul acesta. Sănătatea ca și educația trebuie să 

rămână priorități ale acestui guvern PNL, instalat de curând. Totuși, gaura de 9 miliarde de lei lăsată de fosta guvernare va face 
ca rezolvarea urgentă și eficientă a problemelor să fie dificilă, dar nu imposibilă! 

Am încredere în noul Ministru al Sănătății, domnul Victor Sebastian Costache, că va reuși să asigure un act medical de 
calitate, iar pacienții să nu mai sufere din pricina neajunsurilor. Sunt de părere că rectificarea bugetară va fi pozitivă pentru 
acest minister, iar domeniul sănătății nu va mai suferi din lipsa banilor sau de proasta gestionare a acestora. 

Stimați colegi,  
Nu este o noutate că românii vor ca sănătatea să fie o prioritate, de accea sunt convins că este nevoie de o schimbare 

urgentă în acest domeniu. Este imperios necesar să fie găsite politici de implementare a unor măsuri concrete, de o finanțare 
adecvată, de mai multe programe de prevenție și nu în ultimul rând de un acces cât mai bun la serviciile medicale și 
medicamente. 

Este necesară dotarea spitalelor cu aparatură modernă dar și de multe investiții și acces la tratamente la standarde 
europene. România nu mai trebuie să se claseze în clasamente, an de an, pe ultimele poziții privind alocarea de fonduri 
europene pentru realizarea de investiții în sistemul de sănătate. 

Statul român are obligația de a garanta accesul la servicii de sănătate, de a asigura un act medical de calitate și de a 
gestiona cât mai eficient resursele, pentru că numai așa va reuși să redea oamenilor încrederea în sistemul național de sănătate. 

Problemele majore cu care s-a confruntat sistemul medical trebuie reduse la maxim. Nu mai trebuie să existe victime 
afectate de slaba calitate a serviciilor medicale, nu mai trebuie să existe diferențe uriașe de calitate între mediul urban și cel 
rural. Nu mai trebuie să ne lovim de acccesul limitat la medicamentele noi, dar și de lipsa medicilor și asistentelor. 

Am mare încredere în capacitatea și viziunea actualului Ministru al Sănătății, care va găsi soluții concrete pentru 
rezolvarea problemelor, pentru atragerea de fonduri europene atât de necesare pentru un act medical la standarde europene. 

Mult success, domnule ministru în activitatea viitoare! 
Deputat 

Florin Stamatian 
*** 
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Un nor de praf (în ochi) în urma PSD! 
 

Domnule preşedinte de şedinţă, stimaţi colegi, 
PSD a fost debarcat de la guvernare, cu doar câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale, printr-un efort 

parlamentar considerabil, depus de formaţiunile politice responsabile din Legislativul ţării. 
Oportunitatea concentrării acestui efort nici nu mai trebuie justificată: România  se îndrepta cu paşi repezi spre o 

direcţie greşită, în care nu mai credeau nici măcar cei mai fideli susţinători ai PSD. 
Proporţiile dezastruoasei moşteniri lăsate în urmă de social-democraţi nu sunt încă pe de-a întregul descifrate, dar 

ordinul lor de mărime este deja cunoscut.  
Cu doar un singur trimestru înainte de încheierea actualului exerciţiu financiar, deficitul comercial atinsese 2,6% din 

Produsul Intern Brut, ameninţând în orice moment depăşirea ţintei de 3% asumate în faţa instituţiilor europene şi declanşarea 
imediată a costisitoarei proceduri de deficit excesiv. 

Orice partid care s-ar fi aflat în acel moment la guvernare şi-ar fi dat seama că luminile de avarie ale economiei trebuiau 
aprinse de urgenţă, deoarece o “gaură” bugetară de aproape 30 miliarde lei nu poate fi acoperită cu preşul. 

Dar PSD, ajuns prizonierul propriilor minciuni electorale, era gata-gata să mai sacrifice câteva procente din PIB pentru a 
arunca din nou un nor de praf în ochii alegătorilor.  

Ce mai conta că întreg volumul creditelor externe previzionate pentru 2019 - singurele care mai fac respiraţie „gură la 
gură” bugetelelor de stat şi asigurărilor sociale - a fost deja depăşit la jumătatea anului în curs, când Guvernul contractase în 
condiţii dezavantajoase peste 5 miliarde euro şi cu siguranţă nu s-ar fi oprit aici. 

Ce ar mai fi rămas în vistieria ţării dacă sarabanda împrumuturilor împovărătoare ar fi continuat, iar dobânzile pecepute 
de creditorii internaţionali ar fi crescut în ritmul ultimilor ani de guvernare social-democrată, chiar şi cu 50%, cum s-a 
întâmplat între 2016-2018? 

Serviciul datoriei publice guvernamentale ne-a costat, numai în anul 2019, circa 2,5 miliarde de euro, cheltuiţi pentru 
achitarea comisioanelor bancare şi a dobânzillor aferente, iar obligaţiile de plată externe au depăşit de mult 100 de miliarde de 
euro, adică aproape jumătate din PIB. 

În aceste condiţii, asumându-şi guvernarea responsabilă a României, PNL întreprinde un act de mare responsabilitate 
politică, de asanare a tuturor canalelor care drenau bugetele publice în conturile clientelei de partid. 

România trebuie să-şi recâştige credibilitatea financiară în faţa organismelor bancare internaţionale şi să îşi 
însănătoşească economia prin susţinerea şi finalizarea marilor programe de investiţii în infrastructură. 

Vă mulţumesc!      
Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

Încă un pas spre o Românie normală 
Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Ultima lună a fost una plină de evenimente foarte importante pentru viața politică românescă, cu un impact semnificativ 

pentru România. Astfel, acum o lună, pe 10 octombrie, s-a făcut un prim-pas decisiv pentru readucerea țării la normalitate, și 
anume Opoziția a trimis acasă cea mai nocivă guvernare din ultimii 30 de ani.  

Fiind principalul promotor al acestui demers parlamentar și cel mai mare partid din Opoziție, Partidul Național Liberal 
și-a asumat ulterior responsabilitatea formării unui guvern, care să poată gestiona eficient și competent perioada de tranziție 
care urmează până la alegerile legislative de anul viitor. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, l-a nominalizat pe 
președintele Partidului Național Liberal, domnul Ludovic Orban, pentru funcția de prim-ministru, mandatându-l să formeze un 
nou cabinet executiv. Acest cabinet a fost drastic redus ca număr de portofolii față de precedentul, de la un număr de 28 de 
portofolii în Guvernul Dăncilă, Guvernul Orban are în prezent doar 16 portofolii. Astfel, PNL a demonstrat că România poate 
avea și o structură de guvernare mult mai suplă și mai puțin costisitoare pentru buzunarele cetățenilor, dar care să-și exercite 
cu eficiență maximă atribuțiile executive. 

Așadar, primul pas spre o Românie normală și modernă a fost făcut prin aducerea la guvernare a Partidului Național 
Liberal, un partid care promovează politici și măsuri liberale, în folosul cetățeanului, așa cum ar fi trebuit să facă orice alt 
partid politic responsabil care preia guvernarea! Noi, liberalii, suntem un partid de oameni responsabili care știu foarte clar 
faptul că PNL nu ar fi reușit să ajungă la acest rezultat acum, și anume scoaterea PSD de la putere, în această formulă 
parlamentară, fără sprijinul celorlalți actori politici din Parlamentul României, lucru de care vom ține mereu cont. 
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Doamnelor și domnilor colegi deputați, 
Al doilea pas a fost făcut pe data de 10 noiembrie, când președintele în exercițiu, domnul Klaus Iohannis, a obținut 37% 

din voturile exprimate. Din păcate, nu am reușit să avem parte de un tur 2 al alegerilor prezidențiale fără PSD, dar vă garantez 
că în data de 24 noiembrie a.c. vom asista cu toții la o victorie categorică a președintelui Klaus Iohannis și a PNL, precum și la 
începutul unei schimbări radicale a modului de a acționa în plan politic și guvernamental.  

Vom merge, pas cu pas, pe direcția unei Românii unde cetățenii să dorească să rămână și să prospere, iar cei care, forțați 
de vicisitudinile provocate de PSD au plecat, să-și dorească să revină, pentru a putea să construim împreună o Românie mai 
bună decât cea de ieri!  

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin Roman 

*** 
PSD seamănă tot mai mult cu PCR 

 

Degringolada de la nivelul PSD a devenit evidentă pentru oricine, mai puțin pentru Viorica Dăncilă, care se agață de 
putere cu orice preț. După ce a încercat să-i înduplece pe români cu beneficii sociale și cu măriri de salarii, la fel ca dictatorul 
care mai dădea 100 de lei la pensie, înainte de a fugi, Viorica încearcă acum altă tactică, adică aceea de a limita votul 
românilor din străinătate. 

Recentele declarații privind contestarea votului prin corespondență nu sunt nimic altceva decât o încercare primitivă și 
grosolană de furt a acestor voturi. La fel cum PSD a furat, până acum, votul românilor din străinătate, limitând acest drept 
printr-o organizare voit dezastruoasă, ce a generat cozi imense, același PSD vrea să fure acum o parte din aceste voturi 
anulându-le. Culmea este că PSD contestă chiar propria organizare și propria reglementare, legea fiind adoptată când PSD 
avea majoritatea în Parlament. Nu se așteptau însă pe atunci ca atât de mulți români din străinătate să voteze. Speriați de 
amploarea acestui fenomen, după ce în prima zi de vot, din cele 3 zile alocate, au votat mai mulți români decât la alegerile 
trecute, PSD încearcă acum să mai limiteze din daune și contestă votul prin corespondență, știind că acești votanți preferă un 
alt candidat. 

La fel cum, în cazul unor dezastre precum cel din Colectiv, PSD nu a făcut nimic altceva decât să ascundă problemele 
unui sistem bolnav, bazându-se pe minciună și manipulare pentru a arunca vina pe alții și acum minciuna și manipularea sunt 
folosite pentru a încerca să deturneze și să anuleze votul celor care s-au săturat de acest stat al imposturii construit de PSD. În 
loc să-și recunoască înfrângerea pe toate planurile, PSD continuă să mintă și să arunce cu noroi în niște oameni care au ținut 
vie speranța României de a redeveni un stat normal.  

PSD își arată astfel, din nou, adevărata față, aceea de continuator al PCR și al tacticilor sale totalitare. Nici rânjetul lui 
Iliescu nu mai poate însă întoarce acum partidul din goana sa către lada de gunoi a istoriei și nici această tactică golănească, de 
furt al voturilor, nu mai are însemnătate, pentru că tăvălugul pornit în 10 august, de românii care vor o Românie normală, a 
ajuns din urmă PSD și l-a îngropat. 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
Guvernul Orban trebuie să evite colapsul economic și social al țării! 

 

Domnule preşedinte,  stimaţi colegi, 
Bucuria învestirii Guvernului condus de Ludovic Orban trece imediat ce punem pe hârtie prioritățile la care trebuie să 

răspundă noul cabinet într-un termen record! Acest guvern are misiunea de a lua mai multe măsuri urgente, pentru a evita 
intrarea țării într-un colaps financiar și într-o situație de nesiguranță socială majoră. Așadar, nici nu s-a uscat cerneala pe 
decretul de învestire pentru noul guvern, căci Ludovic Orban trebuie să ia o sumedenie de măsuri reparatorii, în condițiile în 
care PSD a lăsat în urmă o țară devastată, fără niciun ban în visterie, cu toate proiectele majore compromise.  

Primul lucru pe care Ludovic Orban trebuie să-l rezolve este realizarea celei de-a doua rectificări bugetare pentru anul 
2019. Nu știu de unde și cum va reuși domnul Orban să facă rost de bani, pentru că însuși Eugen Teodorovici a recunoscut 
recent că a lăsat cămara goală! Oricine poate să întrebe șefii de instituții publice și va afla că majoritatea autorităților nu mai au 
bani pentru salarii începând cu luna noiembrie și că următoarele salarii nu se pot plăti fără adoptarea unei rectificări la buget. 
Cu toții știm că banii din TVA nu s-au mai rambursat de câteva luni, iar mii de agenți economici români suferă din această 
cauză. De asemenea, facturile restante pe care statul trebuie să le plătească s-au înmulțit, iar Dăncilă a aruncat sarcina plății 
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acestora către Guvernul Orban. La fel de grav este faptul că de la bugetul primăriilor lipsesc peste 6 miliarde de lei, bani pe 
care PSD trebuia să-i asigure încă din vară, dar a preferat să-i șantajeze pe aleșii locali cu alocări discreționare. Cu toate 
acestea aceste șmecherii financiare, PSD a lăsat în urmă un deficit bugetar, adică o gaură la buget, de aproape 30 de miliarde 
de lei, numai după primele 10 luni din acest an. Niciun guvern din ultimii 30 de ani nu a lăsat în urmă un asemenea prăpăd 
financiar, fără să construiască nimic! Alții, în schimb, au greaua sarcină să repare stricăciunile făcute de ei. 

Stimați colegi,  
După ce Guvernul Orban va reuși să deblocheze financiar țara în acest sfârșit de an, va trebui să pregătească și bugetul 

pentru anul viitor, în care vor fi incluse toate cheltuielile prevăzute prin legile în vigoare: majorare punctului de pensie, 
majorările de salarii, indexarea alocațiilor de stat pentru copii, finanțarea unor lucrări de infrastructură și cofinanțarea 
proiectelor europene. Orice ar spune gurile rele, oricâte intoxicări va mai face PSD, veți vedea că Guvernul Orban va reuși! 

Pe lângă aceste măsuri, Guvernul Orban va trebui să ia urgent decizii prin care să recredibilizeze justiția, să încurajeze 
investițiile străine și pe cele românești și să deblocheze șantierele din toată țara. Așa cum îl cunosc eu pe Ludovic Orban, așa 
cum el însuși ne-a demonstrat în acest an, am toată încrederea că va reuși să le facă pe toate! Va reda românilor speranța că 
România se îndreaptă spre direcția corectă, normală, către traiul prosper din Uniunea Europeană! 

Vă mulţumesc,       
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

PNL va promova independența cetățeanului față de autoritatea statală! 
Domnule președinte, doamnelor și domnilor, 
Ori de câte ori PSD a fost la guvernare, liderii acestui partid s-au străduit din răsputeri să acrediteze falsa teorie că ei 

plătesc salarii, că ei plătesc sau majorează pensii, de parcă resursele financiare ar fi venit din buzunarele lor sau din banii furați 
în ultimii 30 de ani! Ani la rând liderii PSD au intoxicat populația cu ideea că pensia nu este un drept câștigat de angajați după 
zeci de ani de muncă grea, ci este expresia milei pe care o are Guvernul față de persoanele vârstnice! Tot guvernele PSD au 
promovat politica șantajului față de angajați, promovând falsul mesaj că angajatul la stat este de fapt o slugă de partid, 
dependentă până la rudele de gradul al IV-lea de șeful numit politic. De asemenea, marele rău pe care PSD l-a făcut economiei 
și societății românești a fost acela de a descuraja orice inițiativă privată care nu intra sub controlul total al partidului stat.  

 Stimați colegi, 
Politica șantajului față de pensionari, angajații din sectorul public și antreprenorii privați a luat sfârșit odată cu 

demiterea Guvernului Dăncilă! Omul dependent de stat, de pixul politicianului a luat sfârșit! România, sub o guvernare 
liberală trebuie să se îndrepte cu pași rapizi către construcția unui stat în care cetățeanul să fie eliberat de tutela politică și de 
șantajul Guvernului. Falșii pensionari, cu vârste de 40 de ani, vor trebui să se îndrepte căte agențiile de ocupare a forței de 
muncă. Persoanele vârstnice, care au muncit o viață pentru a se bucura de o bătrânețe liniștită, nu trebuie să mai depindă în 
niciun fel de vreun moft politic, iar valoarea pensiilor trebuie să fie una care să asigure un nivel de trai decent. În privința 
angajaților din sectorul public, cred că știm cu toții câți oameni valoroși lucrează în sectorul bugetar, de la profesori, medici, 
polițiști, militari sau funcționari publici. Și în cazul lor politicul nu mai trebuie să aibă niciun cuvânt de spus, ci performanța, 
munca de bună calitate și loialitatea în apărarea intereselor publice trebuie să le genereze siguranța locului de muncă și un 
nivel atractiv de salarizare. Nu putem cere performață în sectorul public dacă nu vom asigura angajaților harnici o salarizare 
corespunzătoare. Nu în ultimul rând, PNL vrea să acorde tot suportul persoanelor cu inițiativă economică, să își asume riscuri 
economice și să consolideze economia națională prin afaceri prospere. Niciun agent economic nu mai trebuie să mai fie supus 
presiunii politice sau deciziilor absurde ale birocrației de stat.  

Stimați colegi, 
România normală, pe care Guvernul PNL va trebui să o pună în aplicare înseamnă pensionari care nu duc grija zilei de 

mâine și care nu mai stau la mila Guvernului, angajați în sectorul public harnici, bine pregătiți și bine plătiți, precum și 
întreprinzători mulți și prosperi, care să creeze bunăstare economică în România. Dacă vrem să scăpăm România de povara 
PSD, atunci acest lucru nu este posibil decât prin asigurarea unei independențe totale a cetățenilor români de autoritățile statale 
și prin punerea statului în slujba cetățeanului! Acest lucru este posibil numai cu un guvern PNL responsabil, condus de 
Ludovic Orban. 

Vă mulțumesc,         Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 



CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

Newsletter nr. 28 - 2019  
Săptămâna 25 – 29 noiembrie 2019  

 

 

58 
 

Primul tur al alegerilor prezidențiale, un nou test trecut de PNL 
Dragi colegi, 
Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale a evidențiat, dincolo de cifre și procente, dorința românilor de a alege un 

viitor mai bun. Totul a pornit dintr-un profund spirit civic, românii demonstrând că votul într-o democrație participativă se 
învață. Anii lamentabilei guvernări PSD au generat o realitate pe care românii nu au putut-o accepta. Totul a început cu votul 
din data de 26 mai, pentru alegerile europarlamentare și Referendumul pentru Justiție convocat de Președintele României, a 
continuat cu votul pozitiv pentru trecerea moțiunii de cenzură și apoi cu votul pentru învestirea unui nou guvern. Aceste 
lucruri ar fi fost imposibil de realizat fără ajutorul cetățenilor, care și-au demonstrat aderența pentru respectarea drepturilor 
democratice. 

Rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale sunt importante pentru că ne arată itinerariul democratic ascendent pe 
care societatea românească a ales să pășească. Nu a fost nici pe departe o luptă ușoară chiar dacă cifrele arată altfel. PNL 
trebuie să-și continue munca, să ofere românilor, prin programul său de guvernare, perspective noi cu obiective definibile și 
tangibile. Cred că împreună cu Președintele României putem să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus. PNL va trebui să 
trateze cu aceeași seriozitate și celelalte două runde de alegeri care vor urma, locale și parlamentare, sau anticipate și locale, în 
funcție de ce se va decide, astfel încât să-și desăvârșească munca. 

Mai mult decât atât, avem nevoie de o clasă politică mult mai responsabilă şi matură, definită de profesionalism şi 
responsabilitate în toate acțiunile pe care le desfășoară, de încredere şi devotament faţă de valorile noastre comune. Cred că 
primul tur al alegerilor prezidențiale a evidențiat dorința de schimbare, iar marele câștigător a fost cetățeanul. 

Numai împreună putem oferi cetățenilor un proiect de țară care să întărească ființa națională. PNL și-a demonstrat, prin 
acest nou test, maturitatea politică și perspectiva viabilă pe care o poate oferi românilor. Nutresc convingerea că împreună 
putem clădi o Românie normală, o Românie puternică. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Mugur Cozmanciuc 

*** 
România, după 30 de ani de libertate! 

 

Se împlinesc anul acesta 30 de ani de la căderea comunismului. Sunt trei decenii în care România s-a schimbat profund. 
Drumul pe care am intrat, cu toate șovăielile noastre, ne-a adus poate în cea mai bună situație istorică pe care am avut-o 
vreodată. Suntem parte a Uniunii Europene și a NATO, într-o țară deschisă, ai cărei cetățeni se pot duce liniștiți în orice colț al 
Europei. După întunericul și frigul, la propriu și la figurat, în care ne-am aflat în timpul dictaturii comuniste, cea care îi obliga 
pe românii să țină gura închisă și capul în pământ, am ajuns ca în 2019 să prețuim cu adevărat ce înseamnă democrația și statul 
de drept, demnitatea și dreptul cetățenilor de a vota. Vorbim de un vot liber, care contează, de implicarea românilor în evoluția 
țării, iar nu de votul de fațadă practicat anterior. Această lume democratică a adus și responsabilități, nu puține, nici ușoare, 
care îi înspăimântă pe unii, obișnuiți cu bunul plac și cu obediența pe care le-au moștenit de la PCR.  

30 de ani au fost prea puțini pentru ei ca să înțeleagă de ce lumea lor a dispărut. Servilismul i-a făcut pe aceștia și pe 
urmașii lor să nu priceapă multe lucruri. Servilismul i-a făcut pe aceștia și pe urmașii lor să încerce să ne abată din calea pe 
care ne-am ales-o. Vot după vot, românii aleg resetarea politică a țării. 

La nivel economic, traseul democratic ne-a dus de la un PIB de 54 de miliarde de dolari în 1989 la unul de patru ori mai 
mare. Bunăstarea românilor și calitatea vieții lor au crescut destul de mult. Este clar că mai sunt multe lucruri de făcut, că 
diferențele sociale mari sunt la extreme, că economia are nevoie de dezvoltare și investiții. 

În aceste condiții, ne întrebăm cum mai pot să apără în spațiul public nostalgici după vremurile apuse? PSD a ajuns la 
minimul voturilor exprimate prin responsabilitatea asumată de majoritatea românilor de a merge la urne. Acesta este 
adevăratul câștig al perioadei tulburi pe care încă o traversăm. Iar acum avem o șansă de a scăpa de ce înseamnă instituții 
slabe, de a îndepărta corupții din ele, de a ne reseta statul. Acesta este planul președintelui Klaus Iohannis în al doilea său 
mandat, în care va fi însoțit de forțele politice ce s-au împotrivit PSD. Neuitând nici o clipă de unde am plecat, trebuie să 
arătăm că nu am pierdut direcția pentru care au suferit atât de mulți români! Forțele democrației vor asigura o adevărată 
integrare europeană și dezvoltarea României pe termen lung. Nu va fi un drum ușor, dar este drumul cel bun! 

 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
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Moldova se curăță de ciuma roșie! 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Rezultatul alegerilor din 10 noiembrie este unul istoric pentru Moldova! La Suceava, Iași, Vaslui, Bacău sau Neamț s-a 

spus categoric că Moldova își dorește un președinte democratic și pro-european, respectat în țară și străinătate, așa cum este 
Klaus Iohannis. După aproape 30 de ani, PSD a pierdut în aproape toate județele țării lui Ștefan, semn că România este pe cale 
să se curețe de această năpastă care, pentru noi, pentru moldoveni, nu a însemnat decât sărăcie, subdezvoltare și sate golite de 
copiii plecați la muncă în străinătate.  

După 30 de ani de umilință, Moldova s-a ridicat împotriva răului suprem, împotriva PSD, împotriva partidului care a 
moștenit obiceiurile fostului regim comunist! Suceava, Iașiul, Vasluiul, Neamțul, Bacăul și mai multe orașe și comune din 
Botoșani s-au eliberat de PSD. Cine nu înțelege că Moldova nu mai vrea PSD, nu mai vrea minciună, nu mai vrea sărăcie, nu 
mai vrea subdezvoltare, aspru va fi sancționat de către alegătorii moldoveni. 

Stimați colegi, 
Sfârșitul dictaturii PSD în Moldova este rezultatul promisiunilor mincinoase cu care acest partid-stat i-a înșelat pe cei 

mai săraci dintre români! Au promis investiții și locuri de muncă bine plătite pentru moldoveni. După treizeci de ani sub 
domnia PSD, salariul mediu în Moldova este cel mai mic din țară! Au promis autostrăzi care să taie Munții Carpați, care să ne 
lege de frații de peste Prut sau care să aducă Bucureștiul mai aproape. În 30 de ani în Moldova nu s-a construit niciun km de 
autostradă sau de cale ferată rapidă. Au promis că vor crea industrie, pentru ca tinerii să aibă un loc de muncă stabil, cu salariu 
decent. În 30 de ani nu s-a stabilit nicio investiție majoră în Moldova, iar capitalul românesc este slab dezvoltat și 
vulnerabilizat de loviturile politicilor toxice luate de PSD. 

Stimați colegi, 
Când am fi crezut că PSD și-a dat seama cât de mult rău a făcut acestei țări și se autoevaluează pentru cei 30 de ani de 

guvernare împotriva intereselor românilor, PSD ne surprinde iarăși și vine cu propunerea nerușinată prin care solicită o 
dezbatere cu Președintele Iohannis! Cine oare și ce ar putea să dezbată cu PSD, când tot ceea ce a atins acest partid a 
compromis! Cine oare ar vrea să dezbată soluții pentru România cu cei care au distrus justiția, au compromis stabilitatea 
economică, au dus primăriile în faliment și au generat neîncredere în sistemul de educație și de sănătate. Cum s-ar putea gândi 
cineva că PSD va putea propune soluții pentru România, când ei au făcut atât de mult rău. Da, doamna Dăncilă nu a greșit 
atunci când a spus că ”a redus democrația!”. A mințit, însă, când a spus că ”a scos țara din noroaie”. 

Vă pot asigura că Moldova a ales corect și merge pe o soluție normală: Klaus Iohannis, Președintele României, un 
Guvern PNL pus să repare stricăciunile făcute de PSD și să scoată țara din subdezvoltarea cronică în care a fost împinsă. 

Vă mulţumesc,   
Deputat 

Ioan Balan 
*** 

Ardealul a luat-o înaintea Vechiului Regat și a Moldovei! 
 

Domnule președinte, doamnelor și domnilor, 
Vestea cea mai bună adusă de alegerile din 10 noiembrie este aceea că Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova s-au 

săturat de sărăcia lucie și de bezna în care au fost ținute de PSD vreme de 30 de ani. Victoria forțelor democratice la Craiova, 
Pitești, Constanța și Vaslui ne arată cât se poate de clar că am intrat iremediabil într-o nouă etapă istorică pentru România, prin 
care am început, încet și sigur, să ne curățăm țara de năpasta moștenitorilor partidului comunist! De 30 de ani, PSD înseamnă 
minciună, manipulare, sărăcie și subdezvoltare.   

Stimați colegi, 
Noi românii suntem recunoscuți pentru că facem haz de necaz, în special de necazul nostru. Folclorul nostru este plin de 

glume cu olteni, ardeleni și moldoveni. Despre ardeleni, stereotipul cel mai uzat este acela că sunt lenți, se mișcă greu și că iau 
decizii după ce se gândesc de mai multe ori. În ciuda acestei percepții, astăzi, dintre români, ardeleanul se dezvoltă cel mai 
repede. Realitatea ultimilor ani ne demonstrează că Transilvania este tot mai aproape de Uniunea Europeană, de gradul de 
dezvoltare din Occident, de standardul de viață din Europa de Vest, în vreme ce în Țara Românească, Dobrogea și Moldova 
ceasurile par a fi rămas în loc, tot în anii 90. Să nu vă fie teamă că Ardealul nu ni-l ia nimeni! Ardealul pleacă singur pe 
drumul dezvoltării economice către Europa, pentru că în țara de peste munți s-au construit deja câteva sute de Km de 
autostrăzi, s-au mai modernizat din căile ferate, iar exodul de populație este mult mai mic decât la noi. Ardealul este conectat 
la Uniunea Europeană, în timp ce restul țării încă mai așteaptă! 
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Stimați colegi, 
La Cluj Napoca, Oradea, Alba Iulia sau Sibiu orașele arată la fel de bine ”ca afară”, pentru că o mână de primari liberali 

au demonstrat că omul sfințește locul! La Cluj se va construi o linie de metrou, la Oradea se furnizează deja cea mai ieftină 
încălzire a locuințelor, la Alba Iulia turiștii curg neîncetat, iar Sibiu a fost capitala Uniunii Europene, care a furat inimile 
liderilor europeni. Cum trecem munții la sud, ne izbește sărăcia, drumurile pline de gropi, locurile de muncă puține și slab 
plătite, satele părăsite de tineri și disprețul administrației publice roșii. De ce se întâmplă toate astea știm cu toții! De pildă, 
Municipiul Craiova nu are cu mult mai puțini bani decât Clujul sau Oradea! Dar comparați subdezvoltarea din Craiova și 
explozia de modernizare din orașele transilvane!  

Modul în care cetățenii români deja și-au schimbat atitudinea față de partidele politice, față de modul în care trebuie 
guvernată țara, la nivel central și la nivel local, față de minciună, față de prioritățile țării, îmi dă o speranță uriașă că țara se va 
lepăda de PSD și de metehnele partidului stat până la toamna viitoare. Avem obligația să dăm țării primari harnici, competenți 
și integri, care să muncească din zori și până seara pentru a crește calitatea vieții din comunitățile lor. Avem obligația de a avea 
o guvernare eficientă, orientată strategic către dezvoltare și investiții. Avem obligația de a da țării un președinte competent, 
respectat în țară și străinătate, așa cum este Klaus Iohannis. Da, România se va îndrepta spre normalitate după ce o vom curăța 
de obiceiurile PSD și viciile partidului stat. 

Vă mulțumesc,           Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Din cauza creșterii economice marca PSD, românii au 

cea mai mică putere de cumpărare din Europa 
 

În timp ce guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă le promitea românilor o sută în plus la salariul minim, situația 
economică a României atingea un minim dezastruos. Cu toate acestea, clientela de partid a PSD era bine hrănită în posturi 
publice cu salarii de mii de euro pe lună. 

Nu trebuie decât să ne reamintim de acțiunile recente ale celui mai slab ministru al transporturilor de la Revoluție 
încoace, domnul Cuc. Acesta, într-un efort de imagine care să mai spele din lipsa autostrăzilor, anunța concedierea a câteva 
zeci de directori din CNAIR și economisirea, în acest mod, a mai mult de 2 milioane de euro pe an. O adevărată mascaradă 
televizată pentru că acești directori au fost demiși pe ușa din față, iar pe ușa din dos li s-au acordat câte 16 salarii 
compensatorii și au fost reangajați, pe posturi mai mici, prin cotloane ferite de muncă ale ministerului. Aflăm acum, cu 
stupoare, că între angajații CNAIR se afla chiar și fata domnului Bădălău, fostul ministru al Economiei. Mai mult decât atât, 
onorabila fiică a domnului ministru, a mai și încasat sporuri la salariu de 75%, însă în mod ilegal, după cum constata un raport 
al Curții de Conturi. În plus, aceeași persoană a mai lucrat și la aeroport, după cum, cu mândrie, declară chiar domnul ministru. 
Adică într-o altă companie problemă aflată în subordinea domnului Cuc... 

 Lucrurile nu se opresc însă aici... Guvernul Orban a demis, săptămâna trecută, unul dintre bugetarii de lux ai PSD, 
cunoscut pentru complicitatea sa în dosarul Belina. Este vorba de secretarul general al Ministerului Dezvoltării care avea 
venituri lunare nete de circa 8.500 de euro, adică mai mult decât dublul salariului brut al Președintelui României. 

Ca să ne dăm seama de amploarea corupției PSD și să înțelegem mai bine fenomenul remunerației de la stat, ar trebui să 
comparăm cifrele de la noi cu cifrele din alte state europene. La fel, ar trebui să comparăm și starea economiei. În cazul 
Franței, de exemplu, Secretarul General al Consiliului de Stat, o funcție de înaltă demnitate publică, mult mai importantă decât 
un secretar de minister de la noi, este remunerat, conform legii franceze, cu puțin peste 5 mii de euro, brut. În același timp, 
cetățenii francezi au o putere de cumpărare mai mare decât media europeană. Astfel, la un index al puterii de cumpărare mediu 
pentru Europa de 100, un francez de rând are un index al puterii de cumpărare de 137,8. Potrivit acelorași statistici, un român 
are un index al puterii de cumpărare de doar 39,9! Altfel spus, un român are o putere de cumpărare de 5.881 de euro, un 
european mediu are o putere de cumpărare de 14.739 de euro, iar un francez de rând are o putere de cumpărare de 20,306 euro. 
Iată deci că un român de rând este de aproape 4 ori mai sărac decât un francez de rând. Asta, în timp ce prețurile la benzină, 
sunt apropiate iar prețurile la mâncare sunt chiar mai mari la noi, la unele produse, fără să fie bio sau eco... 

Probabil că guvernul PSD, cunoscând aceste statistici, s-a gândit că protejații săi trebuie să câștige mult mai mult decât 
un român de rând, tocmai pentru a egaliza această discrepanță față de Europa dezvoltată. Ce n-a ținut însă seama guvernul PSD 
este că tocmai românii de rând plăteau aceste sinecuri fabuloase, din taxele și impozitele lor, plătite pentru a beneficia de 
autostrăzi, de spitale moderne sau de educație de calitate. 
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Astfel, datorită acestei politici luminate a PSD, românii au ajuns să fie cei mai săraci europeni, având cea mai mică 
putere de cumpărare, iar marile companii de stat căpușate de PSD au ajuns niște dezastre financiare demne de anii 90, precum 
RADET-ul bucureștean care a dat faliment la început de iarnă, lăsând jumătate de capitală fără apă caldă și căldură.  

 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
PNL își respectă promisiunea de a face lumină în Dosarul ”10 august” 

Stimați colegi, 
Angajamentul PNL de a face lumină în cazul evenimentelor din 10 august este respectat! Așa cum le-am promis 

românilor, nu vom uita abuzurile comise sub guvernarea PSD, iar ministrul afacerilor interne, domnul Marcel Vela, a făcut un 
prim pas în acest sens declasificând Raportul despre evenimentele din 10 august pentru a fi transmis către DIICOT și a ajuta, 
astfel, ancheta din acest dosar. Este important ca opinia publică să poată cunoaște derularea evenimentelor, dar și care a fost 
rolul instituțiilor statului cu atribuții în domeniu. 

Acţiunile brutale ale jandarmilor de la protestul din 10 august împotriva românilor care s-au adunat în Piața Victoriei, 
pentru a le arăta liderilor PSD că România nu îi mai dorește la butoanele guvernării, trebuie anchetate de organele abilitate 
pentru a  se face în cele din urmă lumină!  

Doar așa vom putea arăta, de fapt, ce înseamnă o Românie condusă de PSD și cum poate arăta România sub guvernarea 
PNL! PNL reprezintă partidul care a luptat cu toate forțele pentru respectarea valorilor democratice și apărarea statului de 
drept și care prin acțiunile sale a demonstrat că va fi întodeauna de partea românilor. 

PNL a atenţionat în repetate rânduri guvernele PSD asupra faptului că prin măsurile sale a periclitat în mod voit 
siguranţa cetăţenilor, transformând instituțiile din sistemul de ordine publică și securitate națională în simple unelte politice, 
îndepărtându-le de la misiunea lor publică. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Acest atac asupra românilor care protestau în mod democratic  nu trebuie să se mai repete nicicum vreodată!  Românii 

au nevoie de o guvernare onestă, dedicată și care să fie întotdeauna de partea cetățenilor săi. Din păcate, sub conducerea PSD 
am văzut că miniștrii în funcție nu au înțeles rolul MAI, o instituţie vitală în funcţionarea statului, urmărind doar să o supună 
politic pentru a răspunde comenzilor din Kiseleff! 

Acțiunile PNL de a aduce în fața opiniei publice toate abuzurile din timpul guvernărilor PSD nu se vor opri aici, fiind 
vital ca toți cei care se fac vinovați de astfel de fapte să fie aduși în fața justiției pentru a face astfel dreptate cetățenilor care au 
căzut victime ”ciumei roșii”. Doar în acest fel România va fi reașezată pe o traiectorie normală, democratică și europeană! 

 

Deputat 
Florin Roman 

*** 
PSD si minciuna fac casă bună! 

 Stimați colegi, 
 Pentru început, vreau să-i asigur pe toți cei îngrijorați de vestea că bugetul Ministerului Educației a suferit o rectificare 

negativă, că ministerul nu pierde de fapt nimic.    
 Așa cum au explicat atât ministrul Finanțelor, cât și ministrul Educației,  cele 2 miliarde de lei care nu se regăsesc 

după rectificarea bugetară, reprezintă suma alocată de guvernul PSD pentru proiectul “România modernă, România digitală”, 
proiect care nu a mai fost derulat de guvernul PSD si de aici decizia de returnare a banilor la bugetul de stat. 

In fond, nu este vorba de o reducere a Bugetului de la Educatie, ci de returnarea unor bani neutilizați de către fostul 
ministru al Educației, bani care au umflat artificial, la acea vreme, bugetul Educației, pentru ca PSD să se poata lăuda că este 
cel mai mare buget din univers. 

Vă aduceți aminte cum eram amăgiți atunci cu o creștere a bugetului educației  cu 9, 8 miliarde lei, din care 5 miliarde  
pentru salarii, și 4 miliarde pentru table, tablete, rechizite și ghiozdane pentru toți elevii. Am avertizat încă de atunci că aceste 
alocări nu vor conduce la rezolvarea celor două  mari probleme din învățământul românesc: abandonul școlar și analfabetismul 
funcțional și că e posibil ca ele să nici nu se materializeze. Eram convinsă că acea sumă era doar un artificiu pentru a crește – 
pe hârtie – bugetul educației. S-a dovedit că am avut dreptate și că cele peste 4 miliarde de lei au fost doar pe hârtie, 2 miliarde 
fiind tăiate de Guvernul PSD la precedenta rectificare bugetară. Restul de 2 miliarde, care fac obiectul rectificării actuale, nu 
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au fost niciodată contractați, deoarece, în bunul obicei al fostei guvernări, proiectul nu a fost implementat, pentru că nici măcar 
nu a fost scris! 

În luna februarie, când s-a dezbătut bugetul de stat pe 2019, am criticat în mod public acest proiect, care ignora 
problemele grave ale infrastructurii din școlile noastre, și aloca 2 miliarde de lei pentru achiziția de table inteligente pentru 
toate școlile din țară și tablete pentru toți elevii. Spuneam atunci că elevii defavorizați din peste 2.500 de unități școlare ar fi 
putut beneficia, în acest an, de o masă la școală, bani pe care Guvernul PSD nu i-a alocat niciodată, preferând să păcălească 
lumea cu un proiect futurist și care nu a fost niciodată implementat. 

Stimați colegi, vă asigur că educația reprezintă o prioritate pentru guvernul PNL, care-și propune susținerea și 
implementarea Proiectului prezidențial „România educată”. Nu vom tăia bani de la ministerele cheie, iar pe viitor eforturile se 
vor concentra pe creșterea bugetului educației. Închei spunând că activitatea curentă a sistemului de educație nu va fi afectată 
în urma acestei rectificări de buget, preocuparea majoră fiind pentru a asigura fonduri suficiente pentru susținerea cheltuielilor 
salariale și operaționale planificate, cheltuieli care includ și drepturile salariale ale profesorilor, câștigate în instanță. Se vor 
găsi de asemenea resursele financiare necesare acoperirii navetei elevilor și se va modifica legislația care scotea transportul 
elevilor din sfera serviciilor publice, fapt care ducea la imposibilitatea decontării navetei acestora. S-au identificat de asemenea 
și surse de finanțare externe pentru extinderea Programelor „Masă la școală” și „ After school”. Acestea sunt cele mai 
importante măsuri pentru a preveni abandonul școlar și a crește calitatea actului educațional. 

 

Deputat 
Florica Cherecheș 

*** 
Românii au sancționat PSD pentru că s-au săturat de România dezbinată 

 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi,  
Suntem cu toții la finalul unei perioade agitate, în care fiecare dintre tabere a încercat să obțină un scor cât mai bun, să-

și maximizeze rezultatul, în încercarea de a-și impune propriul candidat la Palatul Cotroceni. Nu pot să nu remarc, din păcate, 
că armele eleganței și ale disputei politice au fost abandonate de unii dintre politicieni, în special de cei care, până mai ieri, au 
condus România. Această campanie electorală a scos mizeria la suprafață, o mizerie nedemnă de un partid cum este PSD, și de 
un candidat, cum a fost Viorica Dăncilă. Între ceea ce s-a întâmplat în realitate și declarațiile celor care s-au autoproclamat 
aproape de români s-a căscat, de fapt, o prăpastie, iar românii au sancționat acest comportament. 

După experiența ultimelor două luni, sunt realmente îngrijorată! Niciodată nu a mai existat atâta venin, atâta minciună 
într-o campanie electorală! Niciodată spațiul public nu a fost mai invadat ca acum de fake-news, de mesaje care au incitat 
efectiv la ură. Iar mesajele transmise în această campanie de PSD și de  liderii acestui partid au avut darul de a-i împărți pe 
români în două. Când, dragi colegi, când se întâmplă asta? Când mai avem câteva zile și sărbătorim 101 ani de la Marea Unire. 
Când suntem la 30 de ani de la Revoluție. Două evenimente care găsesc România dezbinată și pe români întorși unii împotriva 
altora. 

Dragi colegi, Sunt 30 de ani de democrație românească. Un timp suficient pentru a fi învățat principiile democrației. O 
democrație care înseamnă luptă de idei, de proiecte și de programe. O competiție cinstită, a argumentelor pro și contra, nu a 
jignirilor, atacurilor la persoană și minciunilor. Am fost realmente tristă duminică, după ce am văzut că PSD a încercat să-i 
prostească pe români cu aceleași vechi arme electorale, cu zahăr, cizme și ulei, când am constatat că încă se practică turismul 
electoral sau influența de la colțul secției de votare. 

Din fericire, românii au sancționat clar și fără echivoc acest comportament. Este un semnal că generațiile se schimbă și 
că politica trebuie făcută responsabil, în beneficiul țării, nu în beneficiul unor grupuri restrânse. Sunt bucuroasă pentru că 
aceste derapaje au fost drastic amendate de români. Și m-aș bucura ca PSD, dar și noi toți, de pe scena politică, să învățăm din 
această lecție.  

Da, sunt un om de dreapta și promovez politică liberală. Dar asta nu înseamnă că îmi doresc ca stânga, în România, să 
nu fie reprezentată. Tocmai aceasta este, așa cum spuneam mai sus, esența democrației. Competiția ideilor. Nu, dragi colegi, 
nu există două Românii, ci una singură! Iar această Românie trebuie să fie a principiilor, a valorilor și ideilor. România trebuie 
să rămână a românilor, care să se simtă aici acasă, respectați, într-un mediu în care să se dezvolte personal și profesional, în 
care să-și crească copiii și să-și pună în practică inițiativele. 

Stimați colegi, Încrederea românilor în Parlament este una scăzută, iar unul dintre motive este tocmai aroganța și 
disprețul cu care PSD i-a tratat pe oameni. Tocmai de aceea este necesar să nu încurajăm sub nicio formă acest tip de 
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exprimare publică, să nu girăm manifestări lipsite de bun simț, să sancționăm orice derapaj, indiferent din partea cui vine. 
Avem cu toții nevoie de o revenire la dialog, la dispute constructive, care să ducă la un pic mai bine pentru oameni. 

Românii au arătat că s-au săturat de discursul dur și ipocrit. Că doresc altceva. Că vor să simtă că și ei contează. Cred că 
și aici, în Parlamentul României, a venit timpul să privim lucrurile cu înțelepciune. Este momentul să scoatem din sertare 
legile care zac acolo uitate, pentru că au fost inițiate de opoziție, deși efectele lor influențează poate sute de mii sau milioane 
de oameni. A venit timpul ca Parlamentul să demonstreze că nu există două Românii, ci una singură, care poate și trebuie 
condusă responsabil! 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Antoneta Ioniță 

*** 
Viitorul României se construiește şi prin reformarea Parlamentului României 

 

Blocajul în care PSD a dus statul, din punct de vedere al actului legislativ, este încă greu de explicat și de analizat. El s-a 
manifestat prin utilizarea discreționară a unei majorități parlamentare pentru a schimba după bunul plac legile sau 
regulamentele. Apogeul probabil că a fost atins prin crearea comisiei conduse de Florin Iordache pentru a salva de Justiție pe 
toți susținătorii lui Liviu Dragnea, în frunte cu acesta. În aceste zile ne dăm seama că avem nevoie de schimbarea raporturilor 
dintre stat și cetățean. Guvernarea PSD și întregul şir de abuzuri comise ne-au arătat cât de fragilă este încă democrația, că 
folosirea legii în scop personal nu mai poate fi tolerată sub nici o formă. 

Legea reprezintă coloana vertebrală a unui stat. Pentru a fi funcțională are nevoie de două seturi de coordonate. În 
primul rând, trebuie să privească interesul general, să se raporteze la întreaga societate, ca un corp unitar. În al doilea rând, 
trebuie să arate consecvență și unitate, pe scurt, previzibilitate. În acest moment, corpul legislației este prea ușor la îndemâna 
unui „carnasier“ cum s-a dovedit a fi PSD, care în numele intereselor de grup a călcat în picioare tot ce i s-a ivit în cale din 
principiile democratice și din interesul comun. 

Susțin că este nevoie de un efort de restabilire a misiunii Parlamentului în România, pentru a îl feri de derapaje 
instituționale. Acest lucru presupune o deschidere tot mai puternică a Legislativului către societatea civilă. Cota mică de 
încredere în toate barometrele de opinie publică a Parlamentului este un simptom clar al drumului greșit pe care ne aflăm. 

Sunt teme importante de reflecție și cărora, în chip evident, nu le poate fi găsită o soluție peste noapte. Avem nevoie să 
construim, în mod așezat, o democrație funcțională, una care să nu fie supusă toanelor celor cărora le trece prin cap, ca lui 
Dragnea, să-și ia țara pe persoană fizică. 

Este necesară o majoritate parlamentară care să fie mandatată, de-a lungul unui întreg ciclu electoral, să facă aceste 
schimbări României. Următorul legislativ trebuie să aibă această menire, de a reface puterea legislativă, de a îi reconferi 
autonomie și de a reclădi principiile democrației în România, atât de viciate de strâmbătatea PSD. 

Parlamentul trebuie refăcut, și în sine, și în ochii cetățenilor, ca o instituție și o putere de încredere, ce urmărește binele 
națiunii. Pentru aceasta ne propunem o agendă legislativă curajoasă, reformistă, bazată pe consultări și dezbateri, cu cei din 
Guvern, cu societatea civilă, cu magistrații, cu absolut toate părțile implicate. În acest mod, vom construi viitorul unei Românii 
normale. 

Deputat 
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea 

*** 
 

Min(ci)unile PSD au picioare scurte! 
Domnule preşedinte de şedinţă,  stimaţi colegi, 
Haosul lăsat de PSD în vistieria ţării a ieşit la iveală. Bugetul anului 2019, cârpit pe bani falşi, inexistenţi, a produs 

efecte dramatice în economie, mii de companii private fiind în imposibilitatea recuperării TVA şi a decontării concediilor 
medicale. Rostogolite după un calendar nerealist, care nu avea nimic de-a face cu predictibilitatea şi productivitatea muncii, 
salariile bugetarilor şi pensiile milioanelor de români au ajuns să fie plătite pe datorie, la dobânzi cămătăreşti, adâncind 
prăpastia deficitelor şi mărind riscul de ţară. 

Aşa puţine cum erau, investiţiile publice s-au blocat prin neplata antreprenorilor, iar sute de edili sunt gata să stingă 
lumina în primării pentru că nu mai sunt bani pentru salarii, utilităţi şi cheltuieli de asistenţă socială. 
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Dar veştile proaste nu se opresc aici. După ultimele estimări, creşterea economică va fi de cel mult 3%, faţă de 5,5% din 
PIB cât trâmbiţa PSD,  investiţiile străine în primele trei trimestre sunt mai reduse decât în aceeaşi perioadă a precedentului 
exerciţiu financiar iar sectorul industrial cel mult bate pasul pe loc, când nu-l face în spate, alunecând spre recesiune. 

Acesta este tabloul sumbru al economiei unui stat membru al Uniunii Europene, în anul de graţie 2019, după o 
iresponsabilă guvernare social-democrată care era cât p-aci să-l pună pe butuci. 

Adevărul a ieşit la iveală în primele zile după preluarea guvernării de către PNL, iar rectificarea bugetară care se 
pregăteşte în aceste zile va fi de natură să repare ceea ce mai poate fi reparat. 

Pe de altă parte, colectarea deficitară a taxelor şi impozitelor datorate bugetelor de stat şi de asigurări sociale a contribuit 
decisiv la actuala stare de fapt.  

Când veniturile bugetare atrase se cantonează la doar 25% din PIB, deşi aparatul birocratic al administraţiilor financiare 
judeţene este supradimensionat, iar evaziunea fiscală a devenit regulă - şi nu excepţie - nu te poţi aştepta la minuni. 

Din aceste considerente, misiunea PNL este să pună economia în mişcare, să eficientizeze cheltuielile administrative 
prin debirocratizarea instituţională, să îmbunătăţească gradul de colectare a veniturilor statului şi să echilibreze deficitele 
existente. Depăşirea ţintei de deficit prin cea de-a doua rectificare bugetară din acest an nu mai sperie pe nimeni, există 
proceduri internaţionale de monitorizare şi supraveghere a evoluţiei acestui indicator până la temperarea sa. 

Trebuie însă să sperie faptul că fostul premier şi ministrul său de finanţe ştiau încă din primăvara anului 2019 că acest 
indicator va fi depăşit, dar au ascuns românilor şi organismelor internaţionale acest lucru. Dar, după cum se vede, min(ci)unile 
PSD au picioare scurte! 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Republica Moldova are nevoie de noi ca să rămână pe drumul european! 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
România s-a aflat în ultimii trei ani în mâna forțelor anti-europene și anti-democratice conduse de PSD. Anul 2019 va 

intra în istoria democrației românești drept anul în care Partidul Național Liberal a trimis în Parlamentul European o echipă de 
profesioniști, atașați trup și suflet valorilor europene. Anul 2019 mai înseamnă demiterea celui mai rușinos și incompetent 
Guvern PSD, condus de Viorica Dăncilă, precum și instalarea unui Guvern liberal, suplu și pro-european, condus de Ludovic 
Orban, care are sarcina modernizării și dezvoltării României, precum și obligația creșterii nivelului de trai în mod real, nu pe 
hârtie.  

Anul 2019 înseamnă realegerea președintelui Klaus Iohannis, cu o majoritate covârșitoare, prin care românii au spus cu 
voce tare că vor să continue parcursul Euro-Atlantic al țării noastre. Așadar, în anul 2019, România s-a curățat de cea mai 
gravă amenințare la adresa stabilității țării, numită PSD. Nu trebuie să uităm niciodată cât s-au străduit liderii acestui partid să 
ne îndepărteze de Uniunea Europeană și de valorile familiei europene, vreme de 3 ani și să ne apropie de Est! 

Stimați colegi, 
În timp ce în România lucrurile încep să intre încet și sigur pe calea normalității mult așteptate, nu același lucru se 

întâmplă și peste Prut, la frații noștri din Moldova. După o scurtă victorie a forțelor democratice și pro-europene, acțiune 
condusă de Maia Sandu și Andrei Năstase, de care toți ne-am bucurat crezând că drumul Republicii Moldova către acasă, către 
valorile împărtășite de România și statele membre ale Uniunii Europene, este irevocabil, crivățul rece de la Est a instalat peste 
noapte o putere politică cu grave probleme de legitimitate și cu alte obiective pentru viitorul fraților noștri dintre Prut și Nistru. 
Cred cu toată forța că sângele apă nu se face și că frații noștri vor rezista, încă o dată, presiunilor enorme și nu vor accepta ca 
pământul românesc să deraieze de pe drumul firesc către Uniunea Europeană. 

Stimați colegi, 
Republica Moldova are nevoie de ajutorul fraților români, nu numai prin cuvinte frumos șlefuite și prin declarații bine 

meșteșugite. Moldova trebuie să simtă că, la Vest de Prut, țara mamă are grijă de ea! Moldova este vulnerabilă economic și 
social, iar România o poate ajuta pe fiecare dintre aceste direcții! Vrem Moldova înapoi acasă, atunci să demarăm urgent 
construcția de autostrăzi și căi ferate, care să-i aducă repede pe românii de peste Prut în țara mamă. Vrem ca frații noștri să 
vadă în UE soluția cea mai bună, atunci afacerile românești să meargă peste Prut, să creeze locuri de muncă bine plătite și să 
genereze dezvoltare. Cu salarii mici și lipsuri mari nu le putem cere nimic fraților noștri! Vrem ca Moldova să nu mai cadă 
pradă intoxicărilor de la Est, atunci România are datoria de a-i informa corect pe toți românii de peste Prut. Putem să facem 
aceste lucruri, iar frații noștri din Moldova așteaptă să o facem de aproape 30 de ani! Personal, voi face tot ceea ce-mi stă în 
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putere pentru a menține Moldova pe calea destinului său istoric – adică să adere la Uniunea Europeană și să se întoarcă, astfel, 
în familia sa de care a fost despărțită vremelnic. 

Vă mulţumesc,          Deputat 
Ioan Balan 

*** 
Agricultura trebuie să se transforme în business agricol rural! 

 

Domnule președinte, doamnelor și domnilor, 
Au trecut aproape 30 de ani de la căderea comunismului, iar agricultura românească nu a reușit să iasă din paradigma 

păguboasă a producțiilor record la hectar, uneori falsificate de oficialii guvernamentali de slabă calitate, doar pentru a ne da 
falsa impresie că lucrurile se schimbă în bine. Chiar și cu aceste falsificări, producția de cereale la hectar este mult mai mică 
decât în Germania, producția de legume nu este nici pe jumătate ca în Italia, iar numărul de animale din zootehnie a scăzut 
constant, de la un an la altul.  Dacă deschidem ochii bine, nu avem cum să nu constatăm că mediul rural trece printr-o tragedie 
și o dezintegrare fără precedent în ultima sută de ani, tocmai din cauza slabelor performanțe ale agriculturii și ale lipsei oricărei 
urme de industrializare în afara așezărilor urbane: bătrânii nu-și mai pot lucra ogoarele și așteaptă lunar o pensie indecent de 
mică, iar tinerii sunt tot mai puțini și mai demotivați să vadă în agricultură o variantă de business extrem de profitabilă. De ce 
să muncești oare în agricultură pentru 100 de lei pe zi, când poți să stai foarte bine degeaba pe 50 de lei pe zi?  

Cei care încă mai trudesc în agricultura românescă, o fac cu greu, fără dotări, fără irigații moderne și ieftine, fără 
semințe de calitate, fără sisteme de protecție a culturilor, fără asigurări sau credite agricole avantajoase. Mai mult, bucuria unei 
eventuale producții bune, pentru care Dumnezeu cu ploile sale ar un aport semnificativ, este stinsă de prețul mic oferit de 
samsarii de produse agricole, singurii care au prosperat indiferent de contextul economic și politic prin care a trecut România. 
Producție bună echivalează cu un preț mic și pierderi pentru fermieri, nu cu profit! Producția slabă înseamnă abandonul total al 
activităților de producție.  

Nimeni nu a solicitat miniștrilor agriculturii din ultimii 30 de ani să revoluționeze acest sector cu nu știu ce măsuri 
extraordinare, ci doar să pună în aplicare sisteme care și-au demonstrat practic eficiența. Măcar unul dintre ei ar fi trebuit să se 
uite la modelele de succes din țările dezvoltate, precum SUA, Italia, Spania, Franța, Germania sau Olanda, și ar fi constatat că 
agricultura este tratată ca orice sector al economiei de piață, cu intrări și ieșiri, cu investiții și acumulări de capital, cu oameni 
calificați, cu accent pe marcă și pe valoare adăugată brută, generată în mediul rural. Nicio țară dezvoltată nu exportă materii 
prime rezultate din producția agricolă! Nicio țară dezvoltată nu-și bate joc de fermierul care muncește și-și majorează 
producția. În nicio țară dezvoltată intermediarii nu câștigă mai mult decât producătorii! 

Stimați colegi, 
Bugetul public stă foarte rău pentru că în România se produce puțin. Vrem bani pentru majorarea pensiilor mici din 

sistemul de asigurări de sănătate, vrem bani mai mulți ca să plătim salarii mai bune pentru profesori, medici, polițiști, 
funcționari și militari. Ca să avem acești bani, ar trebui să găsim soluții ca să producem mai mult, iar agricultura românească 
este acea resursă pe care niciun guvern de până acum nu a tratat-o corespunzător! Am totală încredere că actualul ministru va 
face o schimbare majoră în modul în care statul se raportează la fermieri. Cred cu putere că fondurile europene pe care PSD nu 
a fost în stare să le aducă în țară vor putea să fie folosite pentru a stimula apariția de mici făbricuțe în mediul rural care să 
producă biscuiți și paste făinoase din grâu, unt și brânzeturi din lapte adevărat, compoturi și conserve din fructe și legume. 
Numai așa vom putea asigura producătorului o valorificare a producției sale la prețuri care să-i demonstreze că agricultura este 
businessul secolului XXI și ca importanță și ca profitabilitate. 

Vă mulțumesc,                      
Deputat 

Nicolae Giugea 
*** 
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Revoluția română s-a încheiat în anul 2019! 
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la căderea regimului comunist și din momentul în care am început sădirea 

primilor germeni ai democrației românești. Vreme de trei decenii, România a stat sub povara partidului-stat, moștenitorul 
obiceiurilor vechiului regim și urmașul inamicilor democrației – PSD. În tot acest răstimp, progresele înregistrate de România 
au fost lente și neconvingătoare, pentru că orice pas făcut în față de către forțele democratice, a fost imediat demolat de către 
foștii nomenclaturiști, de gașca de socialiști de caviar care au capturat țara. Lipsa de dezvoltare și de modernizare a împins 
peste granițele țării peste 4 milioane de români, care nu au mai avut încredere că țara lor poate să scape din ghearele urmașilor 
partidului comunist. 

Stimați colegi,  
România modernă este meritul Partidului Național Liberal, al partidului care a înfăptuit Mare Unire și care a adus 

modernizarea reală a tuturor instituțiilor statului. În anul 2019, Partidul Național Liberal și-a asumat din nou să salveze țara, de 
această dată din strânsoarea PSD. Ne-am angajat să salvăm România și am reușit! Am început în 26 mai, atunci când am trimis 
în Parlamentul European cea mai profesionistă echipă de europarlamentari și când, prin Referendumul inițiat de Președinte, am 
reușit să salvăm ceea ce se mai poate salva din independența justiției române. Am continuat în toamna anului prin demiterea 
celui mai umilitor guvern pe care l-a avut țara noastră și atunci când am reușit să instalăm un guvern liberal, suplu și eficient, 
pro-european, condus de Ludovic Orban. De departe cea mai puternică acțiune de curățire a României a avut loc în 24 
noiembrie 2019, atunci când candidatul PNL la președinția țării, domnul Klaus Iohannis, a reușit să zdrobească ultimele 
zvâcniri ale PSD și ultimele pretenții de a mai conduce destinele românilor. 

Stimați colegi, 
Partidul Național Liberal și-a asumat să dezrobească țara de obiceiurile păguboase ale PSD, care nu ne-au adus decât 

subdezvoltare și sărăcie. Ceea ce am început în anul 2019 vom duce până la capăt anul viitor, când suntem obligați să dăm țării 
primari liberali gospodari și când avem datoria să avem o majoritate parlamentară liberală, care să ducă țara către modernizare 
și dezvoltare.  

Vă mulţumesc,         Deputat 
Claudiu Răcuci 

*** 
24 noiembrie 2019 – ziua în care s-a votat pentru o Românie normală 

 

Doamnă/ domnule președinte de ședință, 
Stimați colegi, 
După umilințele pe care le-au îndurat românii sub Guvernele PSD, a venit și momentul revanșei! Ziua de 24 noiembrie 

va rămâne, așadar, un reper pentru toată istoria postdecembristă prin faptul că românii, într-o proporție covârșitoare, au votat 
pentru o Românie normală, o Românie salvată cu totul din chingile PSD.  

La aceste alegeri prezidențiale, incompetența și reaua-voință au fost sancționate dur de electoratul din țară și de peste 
hotare! Consider că acest vot reprezintă, de fapt, un avertisment al românilor de bună-credință pentru întreaga clasă politică, 
prin care ni se transmite clar că așa nu se mai poate!  

În acest context, este important de semnalat faptul că noul guvern liberal, deși abia instalat, a reușit să își îndeplinească 
promisiunea de a asigura o bună organizare și desfășurare a alegerilor prezidențiale. Iată că, după atâtea cicluri electorale, am 
arătat că se poate și altfel, iar românii au putut să își exercite dreptul de vot nestingheriți și fără blocajele rușinoase puse la cale 
de PSD în trecut.  

Acestea sunt primele alegeri democratice în care românii din Diaspora  nu au mai fost umiliți și au fost tratați în mod 
egal cu cei din țară, nemaiexistând niciun fel de opreliști în exercitarea dreptului constituțional de a vota. 

Doamnelor și domnilor deputați, 
Victoria președintelui Klaus Iohannis ne îndeamnă să privim optimist spre viitor și ne arată, în același timp, că România 

și românii se schimbă cu adevărat! Se schimbă în bine! Iar Guvernul PNL va face tot ce îi va sta în putere pentru a construi o 
Românie prosperă în care să își dorească să se reîntoarcă acei cetățeni care au plecat pentru ca aici nu mai aveau soluții sau pur 
și simplu se simțeau umiliți.  

La 30 de ani de la Revoluția din 1989, România a intrat, fără a mai putea fi deturnată, pe drumul reconstrucției și al 
dezvoltării durabile! Acum, în pragul Zilei Naționale a României, votul din 24 noiembrie ne dă încredere și ne 
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responsabilizează! Suntem convinși că având susținerea atâtor milioane de români vom putea repune România pe o traiectorie 
normală și vom aduce schimbarea mult așteptată.  

La mulți ani, România! La mulți ani, români!  
Vă mulțumesc!         Deputat  

Bogdan Huțucă 
*** 

Românii merită o Românie Normală, românii merită o Românie fără PSD! 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Deznodământul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale a demonstrat, ceea ce devenise deja o axiomă, faptul că 

persoana cea mai potrivită pentru funcția de Președinte al României este candidatul Partidului Național Liberal, domnul Klaus 
Iohannis. Opțiunea de vot a românilor a fost clară, cu un procent de aproximativ 66% victoria actualului și viitorului 
Președinte este de necontestat, iar înfrângerea categorică a candidatului Viorica Vasilica Dăncilă - cea mai mare înfrângere 
suferită de un candidat al Partidului Social Democrat din istoria post-decembristă -, confirmă că cetățenii acestei țări s-au 
săturat să mai fie batjocoriți, umiliți și făcuți de rușine peste tot în lume de acest partid al inculturii, imposturii și cleptocrației.  

Noi ”ăștia” i-am sancționat pe cei care au mutilat justiția, pe cei care au bătut și gazat românii în 10 august, pe cei care 
au vrut amnistie și grațiere pentru corupții lor, pe cei care au eliberat mai mult de 22.000 de infractori! O mobilizare exemplară 
la urne a Diasporei, peste 944.000 de români determinați, la fel ca a celor de acasă, a prevenit confiscarea țării de către o clică 
a baronilor PSD și repune țara pe un făgaș ascendent.  

Doamnelor și domnilor deputați,  
Tot efortul Președintelui Klaus Iohannis  și al PNL de a se opune atacurilor vehemente venite din partea PSD, cărora 

dacă nu li s-ar fi rezistat, ar fi reușit să arunce România în aer, a fost un efort apreciat în mod clar de către români, a căror 
opțiune a fost una destul de limpede încă din primul tur. 

Însă acum nu trebuie să lăsăm succesul obținut să ne întunece rațiunea, ci trebuie să privim cât mai realist posibil 
imaginea de ansamblu: PSD poate este "rănit", în urma acestor rezultate, dar nu este înfrânt! Lupta încă se dă și se va da 
decisiv la următoarele runde de alegeri. De asemenea, trebuie să fim conștienți că nu putem izbândi, dacă vrem să ducem 
România pe calea progresului democratic și economic, fără un parteneriat coerent cu toate forțele politice de dreapta. PSD stă 
după colț și așteaptă pașii noștri greșiți, în primul rând așteaptă discordia între cei care s-au unit să înfăptuie voința națiunii de 
a da jos guvernarea sa nocivă.  

Le sunt deplin recunoscător tuturor celor care au acceptat proiectul Partidului Național Liberal și care au învestit 
guvernul Orban. Vreau să le garantez deplina mea deschidere pentru continuarea și consolidarea parteneriatului, ce și-a propus 
a scăpa România în sfârșit de PSD, pentru a o face o țară demnă de statutul de membru al Uniunii Europene. O primă bătălie a 
fost câștigată duminică seară, dar urmează altele și mai grele pe care trebuie să le tratăm cu toată responsabilitatea! 

Vă mulțumesc! 
Deputat 

Florin Roman 
*** 

24 noiembrie – o victorie a normalității pentru România! 
 

Domnule președinte de ședință, stimați colegi, 
Astăzi, la 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, mai mult ca niciodată, românii au arătat cât de mult își doresc 

ca țara să nu mai fie un fief al moștenitorilor Partidului Comunist Român. Înfrângerea categorică suferită de candidatul stângii, 
Viorica Dăncilă, în fața candidatului dreptei, președintele Klaus Iohannis, cu o mobilizare fără precedent a românilor din 
Diaspora, dar și din țară, demonstrează faptul că Partidul Național Liberal a reușit să convingă electoratul că este o alegere 
demnă de încredere, care va urmări dezvoltarea democrației, libertății și bunăstării țării.  

Adițional, nu putem să trecem cu vederea a doua înfrângere suferită de un candidat al PSD în fața președintelui Klaus 
Iohannis. Românii au fost atenți și au apreciat lupta purtată de fostul și actualul președinte cu asaltul Partidului Social 
Democrat asupra statului de drept și al valorilor democrației liberale! Acest atac frontal al PSD, dacă nu ar fi întâlnit opoziția 
Președintelui, s-ar fi soldat cu devierea de la parcursul pro-european al României, însă chiar și în aceste circumstanțe nu a 
putut fi prevenit prejudicul de imagine suferit de România, mai ales în fața partenerilor săi europeni și nord-atlantici. 
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Președintele reales, domnul Klaus Iohannis, și Partidul Național Liberal vor încerca să repare ce a stricat guvernarea 
dezastruoasă a PSD timp de 3 ani;  

să refacă imaginea țării în fața partenerilor externi, dar mai ales să redea încrederea românilor în clasa politică și în 
instituțiile statului. Pentru toate aceste probleme statul trebuie să fie administrat de oameni competenți, onești și care să fie în 
orice moment în slujba cetățeanului român.  

Cu președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal, România se poate dezvolta, într-un final, armonios, fără 
dezbinare în societate, dezbinare alimentată de propaganda și manipularea Partidului Social Democrat. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Robert Boroianu 
*** 

PSD este cel mai bun prieten al mafiei pădurilor 
 

Schimbarea lui Dăncilă și înlăturarea celui mai toxic guvern de la Revoluție încoace a dus nu doar la desecretizarea 
dosarului 10 august, ci și la scoaterea la lumină a unor date tulburătoare despre jaful practicat în pădurile Românei.  

PSD a ținut secrete aceste date și s-a făcut că nu vede și nu știe nimic despre modul sălbatic în care o mafie bine 
organizată tăia ilegal, în fiecare oră din zi, echivalentul suprafeței a 3 terenuri de fotbal, generând pierderi directe de circa 5 
miliarde de euro. La toate acestea se adaugă pierderile indirecte și efectele dezastruoase de mediu. La Sebeș, unde există un 
important nod al industriei de prelucrare a lemnului, cazurile de cancer au crescut îngrijorător, fiecare al treilea bolnav din 
județ fiind din acest oraș. Inundațiile și schimbările climatice fac ravagii, județul Alba fiind și el măturat de viituri venite de pe 
versanți de mai multe ori în ultimii ani. Știrile cu urși loviți de mașini sau urși intrați prin gospodăriile oamenilor au devenit 
parte din jurnalele de știri de fiecare zi, din cauză că aceste vietăți au rămas fără habitatul natural, cele mai multe din pădurile 
în care trăiau fiind acum doar niște întinderi dezolante de cioate. 

Povestea nu este nouă, dar în fiecare mandat al PSD s-au multiplicat însutit acțiunile de distrugere a pădurii. Să nu uităm 
de rolul avut de Adrian Năstase prin facilitățile pe care acesta le-a acordat unor firme străine. De atunci, s-au multiplicat 
jafurile ”ca-n codru” în domeniul silvic și au început atacurile la adresa paznicilor și pădurarilor. Crescând cantitățile 
exploatate, implicit au crescut și mizele economice ale acestei activități infracționale.  

Povestea capătă, pe alocuri, și iz de legendă, personaje cu alură de prinți și prințese fiind ulterior condamnați în niște 
dosare penale legate de retrocedarea ilegală a mii de hectare de pădure, în care maestrul păpușar era una dintre eminențele 
cenușii ale PSD: Viorel Hrebenciuc.  

Vine apoi și modificarea de cod silvic din 2015, operată de alt membru marcant al PSD: Victor Ponta. Este momentul în 
care moții, ce trăiesc de veacuri în armonie cu codrul, ajung să fie batjocoriți mai ceva ca pe vremea Împăratului. Este interzisă 
exploatarea lemnului în regie proprie, dânduli-se mână liberă să taie doar marilor firme. Mai mult, moții nu mai au voie cu 
calul sau cu vaca în pădure decât cu semnătură de la stat. Așa, încet-încet, acești oameni sunt siliți să renunțe la un stil de viață 
în armonie cu natura, accentuând depopularea Munților Apuseni în care moții nu mai pot fi nici crescători de animale, nici 
mici meșteșugari. În loc să ducă mai departe tradițiile strămoșești și să ajute la dezvoltarea unei zone naturale unice, visul celor 
mai mulți tineri din Apuseni este acum să devină șoferi de tir în Anglia sau în Germania... 

PSD nu doar că nu a făcut nimic să oprească jaful din pădurile patriei, ba chiar a acționat în așa manieră încât să-i ajute 
pe hoți. Sistemul ”Radarul Pădurilor” a fost scos din uz o bună bucată de timp, tocmai pentru că peste 70% din alertele trimise 
de cetățeni prin acest sistem erau reale și semnalau cazuri de furt. SUMAL - Sistemul de urmărire a materialului lemnos a 
rămas și el o vorbă în vânt, PSD invocând tot felul de probleme pentru a nu pune în funcțiune acest sistem care ar permite 
urmărirea clară a fiecărui copac tăiat, de când pleacă din pădure și până ajunge pe raftul magazinului sub formă de cherestea, 
așa cum se întâmplă în toată lumea civilizată. 

În tot acest timp, Guvernul Dăncilă ne aburea cu creșteri economice record, bazate pe minciuni sfruntate, iar pădurarii 
erau împușcați și omorâți în bătaie prin păduri. Deși cunoșteau amploarea fenomenului, miniștrii PSD puneau jandarmii să 
bată manifestanți, în loc să-i pună să apere pădurarii neînarmați. De altfel, nici nu trebuia să ne așteptăm ca lucrurile să fie 
altfel, pentru că, după cum demonstrează și cifrele publicate recent, PSD a fost tot timpul cel mai bun prieten al mafiei 
pădurilor. 

Deputat 
Sorin Ioan Bumb 

*** 
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 Întrebări 
 
 
Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Stadiul amenajării Casei Memoriale „Aron Pumnul“ 
 

În vederea păstrării, dezvoltării și afirmării identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din 
vecinătate, din emigrație și din diaspora de mobilitate, fosta guvernare PSD-ALDE promitea multe. Astfel, la capitolul 
„Politici” pentru Diaspora, se prevedea amenajarea Casei Memoriale „Aron Pumnul“ din Cernăuți și organizarea unui muzeu 
în memoria lui Mihai Eminescu și Aron Pumnul. 

Cu toate acestea, cu ocazia unor evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri, numeroase personalități ale lumii 
culturale și academice au ridicat problema Casei Aron Pumnul, care se află într-o stare avansată de degradare. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 În ce stadiu se află amenajarea Casei Memoriale „Aron Pumnul“ din Cernăuți şi organizarea muzeului? 
 Ce sume au fost alocate în acest scop? 

Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

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

Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne 
 

Decontarea medicamentelor pentru rezerviștii MAI 
 

În conformitate cu art. 38 din legea 360/202 actualizată, „Polițistul pensionat și soția acestuia au dreptul gratuit la 
asistență medicală și medicamente, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specifice apărării și siguranței naționale“. De 
asemenea, Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare din armată și MAI prevede aceleași gratuități pentru medicamente. 

După ce, inițial, medicamentele erau eliberate gratuit direct de la farmacie, iată că, fostul ministru de Interne, Carmen 
Dan, a suspendat această procedură, dispunând trimiterea unui întreg dosar la dispensarul MAI de la Ploiești. 

La aceasta, se adaugă şi programul limitat al funcționarilor care preiau documentele, de doar câteva ore pe săptămână, 
dar și timpul foarte îndelungat pentru decontare. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

 Care au fost motivele pentru care s-a renunțat la eliberarea gratuită a medicamentelor direct la farmacie? 
 De ce nu se apelează la varianta trimiterii deconturilor prin poștă sau chiar electronic? 
 Care este procedura și care sunt termenele la care se decontează contribuțiile personale privind coplata achitată din  

fonduri proprii pentru medicamentele de către rezerviștii MAI? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.                    Deputat  

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

 

Adresată domnului Florin Sorin Scarlat,  director general Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere 

Solicitare de informații privind stadiul de realizare și termenul de execuție 
pentru obiectivul de investiții Drumul expres Craiova-Pitești 

Domnule director general, 
Informațiile publicate pe pagina oficială a instituției pe care o conduceți arată că ”ofertele pentru cele 4 loturi ale 

drumului expres Craiova-Pitești se află în acest moment în faza de evaluare”, deși acest obiectiv de investiții ar fi trebuit să se 
finalizeze până în anul 2021 și să fie pus în circulație. Chiar dacă se cunoaște faptul că pentru primele două loturi, respectiv 
lotul 1 și 2, contractele s-au semnat încă de la finalul anului 2018, pentru loturile 3 și 4, CNAIR nu a făcut încă public modul 
în care a avansat procedura pentru atribuirea acestora.  Având în vedere că lucrările efective din teren pentru primele două 
loturi atribuite ale drumului expres Craiova-Pitești se desfășoară într-un ritm sfidător pentru toată Oltenia, vă solicit, domnule 
director general, următoarele precizări: 
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- Care era, la data de 1 noiembrie 2019, situația atribuirii loturilor 3 și 4 ale drumului expres Craiova-Pitești? 
- Vă solicit să explicați motivele pentru care cele două loturi nu au fost atribuite în același timp cu primele 2 loturi,  

adică în luna decembrie a anului 2018, pentru a scurta termenul de execuție? 
- Vă solicit să explicați motivele pentru care lucrările de construire pe loturile 1 și 2 avansează atât de lent? Vă rog să  

precizați dacă pentru această situație este responsabil constructorul sau CNAIR? În aceste condiții, vă solicit să îmi prezentați 
un termen realist de finalizare a lucrărilor pentru aceste două loturi, pentru că anul 2021 nu mai este un termen realist. 

- Vă solicit să-mi prezentați situația tehnică și financiară a primelor două loturi ale drumului expres Craiova-Pitești:  
stadiul fizic de execuție la data de 1 noiembrie 2019; stadiul financiar (plăți efectuate către cei doi constructori); sumele virate 
în contul exproprierilor de utilitate publică și dacă încă mai sunt terenuri care trebuie expropriate.   

Solicit formularea răspunsului în scris.     Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Solicitare privind analiza și elaborarea unor măsuri în privința unor probleme majore 
pe care le întâmpină apicultorii români 

Stimată doamnă/stimate domnule, 
La cabinetul meu parlamentar din Județul Dolj am primit mai multe sesizări cu privire la problemele pe care le 

întâmpină apicultorii români, din cauza unei slabe reglementări a domeniului și, totodată, din cauza unei lipse de control 
exercitate de către autoritățile statului român.  

De pildă, Asociația Crescătorilor de Albine din România, Filiala Dolj, reclamă faptul că unii crescători de albine au 
introdus tot mai frecvent hibrizi de albină, ceea ce a determinat efecte negative deosebit de grave, cum ar fi: depopularea 
familiilor de albine ale apicultorilor din vecinătate, scăderea capacității de producție sau creșterea agresivității albinelor. 

 Având în vedere că România se mândrește de mai mulți ani cu performanțele acestui sector pe piețele internaționale, 
vă solicit să analizați și să dispuneți măsurile corespunzătoare în vederea eliminării acestei situații. 

Fac mențiunea că atașez prezentei memoriul primit de la reprezentanții Asociației Crescătorilor de Albine din 
România, Filiala Dolj. Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă mulţumesc,        Deputat 
Nicolae Giugea 

*** 
Adresată domnului Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză  
 

Implementarea programului ”gROwth - investim în copii, investim în viitor” 
Stimate domnule președinte,   
În temeiul art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, cu modificările și completările ulterioare, s-a instituit schema de ajutor de minimis pentru întreprinderile care 
prestează servicii de interes economic general - Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth -
investim în copii, investim în viitor” - prin care Guvernul oferă, sub forma unui ajutor nerambursabil, până la 500.000 euro 
pentru o întreprindere, și acoperă cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor 
cu profil sportiv. Având în vedere faptul că Hotărârea de Guvern pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind 
programul guvernamental „gROwth - Investim în copii, investim în viitor” a fost deja adoptată, iar programul ar trebui să fie 
deja în derulare, vă solicit, domnule președinte, următoarele informații: 

- Câte solicitări au fost primite la secretariatul CNSP până la data de 1 noiembrie 2019?  
- Câte dintre acestea provin de la entități din Județul Alba? 
- Care va fi alocarea bugetară aferentă acestei scheme de ajutor în anul 2020, având în vedere că ministrul Finanțelor a  

declarat că o proiecție bugetară pentru anul 2020 a fost deja elaborată? 
Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,          Deputat 
         Claudiu-Vasile Răcuci 

*** 
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Adresată domnului Marius-Sebastian Ionescu,  președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc 
 

Demersuri legislative privind reglementarea jocurilor de noroc din România 
și interdicția organizării acestora în proximitatea unităților de învățământ 

Domnule președinte, 
 Personal, ca antreprenor care a clădit de la zero una dintre cele mai competitive afaceri din România, sunt un puternic 
susținător al oricărei inițiative private, al cărei scop este licit și reglementat în acord cu prioritățile societății românești. Din 
păcate, însă, slaba reglementare a organizării jocurilor de noroc în România a permis acestui tip de afaceri să se dezvolte în 
proximitatea școlilor și liceelor sau chiar în incinta unor scări de bloc. Astfel, deși legislația prevede în mod expres interdicția 
participării minorilor la jocurile de noroc, plasarea acestora în imediata apropiere a copiilor (școală, locuință) generează 
fenomene sociale profund negative. Având în vedere faptul că majoritatea statelor dezvoltate nu încurajează organizarea 
jocurilor de noroc în centrul vieții sociale, vă solicit, domnule președinte, următoarele informații: 

- Ce măsuri legislative ați propus Guvernului astfel încât să descurajați sau chiar să interziceți organizarea de centre de  
jocuri de noroc în aproprierea școlilor, liceelor sau a spațiilor de locuit? 

- Vă solicit să precizați dacă ați întreprins controale cu privire la verificarea modului în care minorilor le este efectiv  
interzisă participarea la jocuri de noroc, direct sau prin interpuși majori. 

- Ce măsuri specifice ați luat astfel încât minorii să nu participe la jocuri de noroc în mediul online? Știți foarte bine că  
singurul filtru împotriva accesului minorilor pe internet îl reprezintă o întrebare de tipul “ai peste 18 ani?”, restricție care poate 
fi evitată chiar și de un copil de 7 ani. 

- Vă solicit să precizați dacă nu ar fi oportun, din perspectivă economică și socială, ca operatorii de jocuri de noroc să își  
desfășoare activitățile exclusiv în zone turistice foarte bine definite (stațiuni montane sau pe litoral) pentru a descuraja apariția 
fenomenului dependenței de jocuri de noroc (a se nota că Organizația Mondială a Sănătății a inclus această dependență în 
categoria adicțiilor). Un astfel de model de organizare a jocurilor de noroc îl regăsim în majoritatea statelor dezvoltate: Statele 
Unite ale Americii, Orientul Apropiat, unele state ale Uniunii Europene. Solicit formularea răspunsului în scris. 

Vă asigur de înalta mea apreciere,        
Deputat 

Dumitru Mihalescul 
*** 

Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii 
 

Situația cinematografelor 
Stimate domnule ministru, 
Datele Institutului Național de Statistică prezintă o situație dramatică a evoluțuiei numărului de cinematografe din 

România. Astfel, dacă în anul 1990 existau 4637, numărul lor a scăzut exponențial, ajungând de la 484 în anul 1996, la 96 în 
2018. PNL a evidențiat faptul că domeniul cinematografiei româneşti se confruntă cu lipsa de sprijin real privind finanţarea 
industriei de film și cu un proces dificil al absorţiei fondurilor de la bugetul de stat. De asemenea, un alt factor care 
îngreunează activitatea din domeniul cinematografiei îl constituie situaţia juridică incertă a unor obiective din cadrul reţelei de 
cinematografe și a instituțiilor de spectacole la nivel naţional. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
 Ce măsuri urgente pot fi luate pentru conservarea/reabilitarea cinematografelor? 
 Cum poate fi finanțată în mod eficient cinematografia românească? 
 Cum vedeți rezolvarea situației juridice a obiectivelor din cadrul reţelei de cinematografe și a instituțiilor de 

spectacole?  
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.        Deputat  

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată domnului Ionel Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale 
 

Care este soarta Institutului Cantacuzino? 
Stimate domnule ministru, 
Printr-o întrebare adresată, pe data de 12 iunie 2018, Ministrului Apărării Naționale, solicitam informații despre reluarea 

producției de vaccinuri la Institutul Cantacuzino și planul de măsuri privind redresarea activității acestuia după preluarea de 
către Ministerul Apărării Naționale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 873 din 06.12.2017. 

Prin răspunsul primit atunci, ministrul ne asigura că anul 2018 constituie anul operaționalizării structurale a institutului, 
iar din 2019 urmau să fie reluate activitățile acestuia, inclusiv producția de vaccinuri. 

Cu toate acestea, ulterior au apărut informații conform cărora laboratoarele Institutului Cantacuzino nu mai au reactivi 
pentru realizarea de analize, pacienții fiind lipsiți astfel de tratamentul adecvat. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Cine este responsabil de gestiunea defectuoasă a stocurilor de reactivi și ce măsuri veți lua ca pe viitor sănătatea 

pacienților să nu mai fie pusă în pericol? 
2. În ce stadiu se află reluarea producției pentru vaccinurile gripal și BCG?  
3. Câte posturi au fost ocupate din cele peste o mie anunțate de Ministrul Apărării la preluarea Institutului? Care au fost 

costurile cu stagiile de pregătire ale personalului, desfășurate atât în țară, cât și în străinătate? 
4. Considerați că MAPN trebuie să se ocupe, în continuare, de Institutul Cantacuzino sau luați în calcul trecerea acestuia 

în subordinea Ministerului Sănătății? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.       Deputat  

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

Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne 
 

Rechemarea în activitate a unor specialişti cu studii corespunzătoare 
Stimate domnule ministru, 
Înainte de toate, permiteţi-mi să vă felicit pentru desemnarea Domniei Voastre ca titular al acestui portofoliu şi să-mi 

exprim convingerea că prin vasta Dumneavoastră experienţă în administraţie publică veţi contribui la reconstruirea încrederii 
cetăţenilor în instituţia Afacerilor Interne, dar şi la o mai bună interoperabilitate între toate structurile sale centrale cu cele din 
teritoriu. 

În această accepţiune, vă rog, Domnule ministru, să-mi comunicaţi numărul şi specialitatea posturilor vacante care au 
fost ocupate în cursul anului curent, prin concurs, cu rechemarea în activitate a unor foşti angajaţi cu studii corespunzătoare, la 
nivelul structurilor din judeţele Regiunii de Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj) ale 
Poliţiei şi Jandarmeriei Române. 

De asemenea, vă rog, Domnule ministru, să precizaţi dacă în organigramele acestor structuri judeţene mai există şi în 
prezent posturi vacante care urmează să fie ocupate prin concurs prin rechemarea în activitate a unor specialişti cu studii 
corespunzătoare şi care îndeplinesc condiţiile pevăzute de lege şi de actele normative cu caracter intern care reglementează 
activitatea de resurse umane. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

 

Stadiu proceduri de licitaţie pe subsecţiunile 3C1 şi 3C2 
Stimate domnule ministru, 
Înainte de toate, permiteţi-mi să vă felicit pentru desemnarea Domniei Voastre ca titular al acestui portofoliu şi să-mi 

exprim convingerea că prin vasta Dumneavoastră experienţă în economie şi, în special, în domeniul transporturilor veţi 
contribui la implementarea marilor proiecte de infrastructură pe care le aşteaptă cetăţenii precum şi la finalizarea şi 
recepţionarea celor aflate în diferite stadii de execuţie. 
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În această accepţiune, vă rog, Domnule ministru, să-mi comunicaţi când va fi reluată procedura de licitaţie pentru 
lucrările de execuţie aferente celor 26,35 kilometri ai Subsecţiunii 3C1 a Autostrăzii Transilvania, Chiribiş-Suplacu de Barcău, 
care a fost anulată la data de 11.10.2019, după ce CNAIR nu a reuşit, timp de mai multe luni, să semneze contractul cu  
consorţiul care şi-a adjudecat-o anterior? 

De asemenea, vă rog să precizaţi care este stadiul de soluţionare a contestaţiei pentru atribuirea lucrărilor de execuţie 
aferente celor 28,55 kilometri ai Subsecţiunii 3C2 Biharia-Chiribiş a Autostrăzii Transilvania şi ce şanse sunt ca semnarea 
contractului să aibă loc până la finele anului în curs?  

Nu în ultimul rând, vă rog să dispuneţi conducerii CNAIR să ia măsurile necesare pentru transparentizarea activităţii 
sale, deoarece toate informaţiile privind stadiul proiectelor de infrastructură în execuţie diseminate prin pagina proprie de 
internet nu au mai fost actualizate de peste 2 ani. Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!         Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Comercializarea către populație a cărnii de porc infestate cu virusul pestei porcine africane 
 

Stimate domnule ministru, 
Mai multe informații au fost prezentate de mass-media privind comercializarea către populație a cărnii de porc infestate 

cu pestă, provenind din ferme din România, cel mai grav caz fiind cel de la Târgu-Jiu, unde cantitatea comercializată a fost de 
peste 1,5 tone de carne. Chiar dacă nu prezintă risc pentru consumul uman, comercializarea cărnii infestate reprezintă un 
vector de transmitere a bolii, subminând astfel eforturile făcute de statul Român pentru neutralizarea epidemiei de pestă 
porcină. 

Vă rog să-mi comunicați care au fost cauzele care au permis apariția unor situații de acest gen, precum și dacă s-au luat 
măsurile legale împotriva celor vinovați. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat 

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministrul Afacerilor Externe 
 

Blocajele în transportul de mărfuri la granița de vest a României 
 

Stimate domnule ministru, 
Blocajele în activitatea transportatorilor de mărfuri, la granița de vest a României, pe sensul de ieșire din țară, trenează 

de foarte mult timp, acutizându-se în ultima perioadă, odată ce timpul de așteptare, pentru camioanele ce pătrund pe teritoriul 
Ungariei, a ajuns la valori ce depășesc 4 sau chiar 6 ore. Situația este una gravă, care afectează puternic economia românească, 
timpul de tranzit al mărfurilor crescând foarte mult și afectând astfel competitivitatea agenților economici de pe teritoriul 
României. 

Vă rog să-mi comunicați dacă de la nivelul Ministerului de Externe au fost făcute, până acum, demersuri și observații 
partenerilor maghiari și autorităților europene pentru rezolvarea acestei situații, precum și care sunt efectele acestor demersuri.  
Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc.         Deputat  
Cu aleasă considerație,         Sorin Ioan Bumb 

*** 
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Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Situația Drumului Național 74 Alba Iulia -Abrud - Brad 
Stimate domnule ministru, 
DN 74 este un drum de importanță vitală pentru județul Alba și în special pentru munții Apuseni, făcând legătura între 

Alba Iulia și Țara Moților. În ciuda importanței sale deosebite, acest drum se află într-o stare deplorabilă. Lucrări importante 
de reabilitare nu au mai fost executate dinainte de Revoluția din 1989, de atunci încoace executându-se doar peticiri și reparații 
de mică anvergură care au făcut din acest drum un adevărat coșmar pentru cei care îl utilizează. 

Vă rog să-mi comunicați dacă în acest moment la Ministerul pe care îl conduceți există studiile și documentațiile 
necesare realizării unei reabilitări de anvergură a acestui drum și când estimați că ar fi posibilă demararea unei astfel de lucrări. 
Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc.        Deputat  
Cu aleasă considerație,           Sorin Ioan Bumb 

*** 
 
Adresată domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne 

 

Precizări privind măsurile urgente cu privire la prevenirea faptelor cu violență 
 

Stimate domnule ministru, 
Prevederile legii recursului compensatoriu au pus în libertate peste 21.000 de deținuți, dintre care 7000 pentru fapte 

grave. În plus, aproape 7000 de angajați în sistemul de securitate și siguranță publică au părăsit sistemul prin pensionări 
voluntare.  

Urmare a deciziilor fostului guvern, România a ajuns un "rai" al infractorilor și nimeni nu se mai simte în siguranță în 
condițiile date. În acest sens, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți, în scris, ce măsuri aveți în vedere, pe termen 
scurt, pentru combaterea și prevenirea faptelor cu violență, în special crime, violuri și tâlhării? 

Vă mulțumesc!           
Deputat 

Florin Claudiu Roman 
*** 

 

Adresată doamnei Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Situația de la Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, județul Alba 
 

Stimată doamnă ministru, 
La cabinetul meu parlamentar am primit un memoriu întocmit de domnii Felea Gheorghe, Budaie Adrian și doamnele 

Pleșa Angela și Paven Maria, părinți ai copiilor de la Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan”Abrud, județul Alba, în care solicită ca 
acești elevi – cu deficiențe grave – să continue cursurile cu doamnele profesoare cu care s-au pregătit în clasele primare, 
precum și schimbarea profesorilor la anumite discipline și activități de preprofesionalizare. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă adresez rugămintea de a trimite Corpul de Control al Ministerului Educației și 
Cercetării la Liceul ”Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, județul Alba, în baza celor semnalate în Memoriului atașat. 

Solicit răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Florin Roman 
*** 
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Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi Protecției Sociale 
 

Soluții pentru susținerea angajaților din sectorul privat 
Doamnă ministru, 
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă ministerul pe care îl conduceți are în vedere soluții pentru susținerea 

angajaților din sectorul privat, urmare a unor informații publice ce susțin tot mai mult ideea intrării în zona recesiunii. Astfel, 
mai multe firme din zona industriei auto, care lucrează pentru Germania resimt scăderea comenzilor și a profitului, deja 
coborât spre pierdere. Având în vedere faptul că nimeni nu poate anticipa cât timp va dura această scădere economică și că în 
acest sector lucrează oameni cu înaltă calificare, vă întreb dacă luați în calcul reintroducerea ajutorului de șomaj - ce reprezintă 
75% din salariu -, pentru protecția angajaților și susținerea angajatorilor din domeniul privat, care contribuie oricum în mod 
substanțial substanțial la bugetul de stat? 

Cu stimă,         Deputat 
Florin Roman 

*** 
Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 

 

Precizări privind acordarea sporului de doctorat 
Stimată doamnă ministru, 
La cabinetul meu parlamentar am primit un memoriu din partea doamnei Popa-Huț Anca-Daniela referitor la 

interpretarea Legii cadru nr. 153/2017, mai exact a modului în care se acordă indemnizația pentru titlul științific de doctor. 
În acest sens, domnia sa prezintă faptul că a fost angajată la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, în luna 

ianuarie 2017,  pe postul de secretar-redactor la Editura Aeternitas. Una dintre condițiile de angajare pentru funcția de secretar-
redactor era și obligativitatea de a avea studii superioare de lungă durată în domeniul fundamental "științe umaniste". Doamna 
Popa-Huț Anca-Daniela întrunește aceste condiții, având titlul științific de doctor în istorie, în urma susținerii tezei Carte, 
școală și societate în Țara Hațegului (1780-1867). Cererea pentru acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor i-a 
fost respinsă pe motivul că "angajata nu își desfășoara activitatea în domeniul pentru care deține titlul de doctor (istorie)".  

Având în vedere faptul că doamna Popa-Huț Anca-Daniela, absolventă de istorie, cu un doctorat în care obiectul de 
cercetare a fost cartea și școala, cu impactul și importanța lor în societate, având funcția de redactor, se poate spune, doamnă 
ministru, că nu își desfășoară activitatea în domeniu? Consider că acest lucru este discriminatoriu întrucât sunt colegi ai 
doamnei, din aceeași instituție, care beneficiază de sporul de doctorat pe vechea lege. 

Ținând cont de cele mai sus menționate, vă rog, doamnă ministru, să analizați acest caz și să-mi comunicați, în scris, 
punctul dumneavoastră de vedere. Atașez acestei întrebări memoriul doamnei Popa-Huț Anca-Daniela. 

Vă mulțumesc!      
Deputat 

Florin Roman 
*** 

Adresată doamnei Violeta Alexandru, ministrul Muncii şi Protecției Sociale 
 

Soluționarea cazului doamnei Dragomir Maria din județul Alba 
Doamnă ministru, 
Vă supun atenției cazul doamnei Dragomir Maria din județul Alba, care a depus dosarul de pensionare la limită de 

vârstă la data de 27.09.2017, dar acesta nu a fost soluționat de către Casa Județeană de Pensii Alba nici până în prezent. Având 
în vedere această situație gravă, și anume tergiversarea nepermis de mult a soluționării unui dosar de pensionare, presupun că 
nu este singurul caz în acest sens.  

Ținând cont de aceste aspecte, vă rog, doamnă ministru, să cereți efectuarea unui control asupra activității Casei 
Județene de Pensii Alba și să-mi răspundeți, în scris, care este motivul nesoluționării dosarului de pensionare al doamnei 
Dragomir Maria, timp de doi ani, de către Casa Județeană de Pensii Alba, precum și data la care domnia sa va fi în posesia 
deciziei de pensionare. 

Cu stimă,         Deputat 
Florin Roman 

*** 
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Adresată domnului Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președinte al Autorității Electorale Permanente 
 

Rezultatele la alegerile prezidențiale, turul 1, în penitenciarele din România 
Stimate domnule președinte, 
Vă solicit să îmi comunicați, în scris, rezultatele la alegerile prezidențiale, turul 1, din acest an, în penitenciarele din 

România. 
Vă mulțumesc.             Deputat  
Cu aleasă considerație,              Florin Roman 

*** 
 

Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 
 

Precizări privind măsurile necesare în domeniul învățământului dual, profesional și tehnologic 
 

Stimată doamnă ministru, 
Având în vedere criza de forță de muncă calificată Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, dacă aveți în vedere creșterea 

numărului de locuri destinate învățământului dual, profesional și tehnologic, începând cu anul școlar 2020-2021?  
Totodată, vă rog să îmi răspundeți dacă susțineți majorarea cuantumului burselor pentru elevii din învățământul 

profesional și dual, având în vedere faptul că PNL a pus ca prioritate pe harta educației, susținerea învățământului de acest tip? 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Florin Roman 

*** 
 

Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 
 

Precizări privind stadiul implementării "Legii debirocratizării" (Legea 193/2019) 
 

Stimate domnule ministru,  
Vă solicit să îmi răspundeți, în scris, care este stadiul implementării prevederilor “Legii debirocratizarii” (Legea 

193/2019), în privința înființării Comisiilor de acord unic, la nivelul primăriilor reședința de județ și a consiliilor județene? 
Vă mulțumesc!      

Deputat 
Florin Roman 

*** 
 

Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătăţii 
 

Rezolvarea problemei Serviciilor de Medicină Legală din mai multe județe, cu privire 
la bugetarea creșterilor salariale aferente angajaților acestora 

 

Stimate domnule ministru, 
Vă supun atenției situația privind Serviciile de Medicină Legală din mai multe județe din țară, printre care și cele din 

județele Alba, Sibiu, Brașov, care reclamă faptul că deși fostul Guvern, prin Ministerul Sănătății, și-a asumat public toate 
creșterile salariale din domeniul sănătății, în fapt nu a bugetat în mod corespunzător aceste creșteri. Astfel, creșterile salariale 
pentru angajații din Serviciile de Medicină Legală nu au fost acoperite până în prezent. 

Având în vedere faptul că, în momentul de față, resursele financiare necesare plății salariilor pentru personalul 
Serviciilor de Medicina Legală din cadrul spitalelor din județele mai sus menționate sunt mult sub-dimensionate, vă rog, 
domnule ministru, să luați toate măsurile necesare pentru rezolvarea acestei probleme și să-mi comunicați, în scris, ce veți 
întreprinde în acest sens. 

Vă mulțumesc!         Deputat 
Florin Roman 

*** 
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Adresată  domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 
 

Măsuri pentru demiterea conducerii fabricii de arme Cugir, urmare a incidentelor 
grave care au avut loc în această fabrică 

Stimate domnule ministru, 
Având în vedere gravele incidente petrecute la fabrica de arme Cugir, soldate cu un deces și un rănit grav, urmare a 

lipsei condițiilor de muncă, vă întreb, domnule ministru, dacă luați în calcul demiterea în bloc a conducerii acestei fabrici 
etalon din industria de apărare? La toate acestea se adaugă managementul neperformant și politizarea angajărilor, în baza 
adeziunii la PSD. 

Vă mulțumesc!        Deputat 
Florin Roman 

*** 
Adresată  domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

 

Reiterare răspuns complet din partea ministerului referitor la întrebarea nr. 8934A din data de 01 octombrie 2019 
 

Stimate domnule ministru,  
Prin prezenta, reiterez pentru ministerul pe care-l conduceți întrebarea nr. 8934A din data de 01 octombrie 2019, al cărui 

răspuns primit de la fostul ministru a fost unul incomplet. 
În acest sens, vă rog să-mi precizați, în scris, care au fost sumele alocate în cadrul derulării proiectelor aferente PNDL, 

pentru fiecare consiliu județean în parte, pentru anul 2017?   
Cu stimă,         Deputat 

Bogdan-Iulian Huţucă 
*** 

 

Adresată domnului Victor Sebastian Costache,  ministrul Sănătății 
 

Politica PSD în domeniul sănătății – costuri, suferințe și decese 
Stimate domnule ministru, 
Politica dezastruoasă a guvernului PSD în domeniul sănătății ne-a adus în grava situație în care majoritatea românilor 

continuă să nu fie vaccinați, nici cei aflați în categorii de risc. Pe de o parte, nu au existat politici coerente care să încurajeze 
vaccinarea, iar pe de altă parte, nu a fost acoperită cererea atunci când a existat dorința din partea populației să se imunizeze. 

În acest sens, președintele Societății Române de Microbiologie avertiza că lipsa vaccinării împotriva gripei determină 
costuri enorme pentru sistemul de sănătate, producând suferințe și decese, 199 fiind înregistrate numai în sezonul precedent. 
La fel de grav este faptul că scăderea ratei de vaccinare în rândul copiilor a dus la reapariția epidemiei de rujeolă, boală 
transmisibilă aproape eradicată în țările civilizate. În ultimul an au fost înregistrate 18.426 de cazuri și 64 de decese în rândul 
copiilor. În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri aveți în vedere pentru creșterea ratei de vaccinare în rândul populației? 
2. Cum veți asigura pe viitor aprovizionarea cu vaccinuri și cum veți garanta calitatea și siguranța  

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

*** 
 

Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educaţiei și Cercetării 
 

Corelarea programelor de studii cu cerințele de pe piața muncii 
Stimată doamnă ministru, 
Potrivit studiului PricewaterhouseCoopers (PwC), European Private Business Survey 2019, realizat cu 2.443 factori de 

decizie din 31 companii ale unor țări europene, pierderile provocate de lipsa lucrătorilor calificați au crescut în toată Europa. 
Companiile au înregistrat din această cauză pierderi de 268,8 miliarde de euro în anul 2018 și de 353,4 miliarde de euro în 
2019. 
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Inclusiv companiile din România au pierdut peste 23 miliarde de euro în anii 2018 și 2019, potrivit aceluiași studiu. Mai 
mult, BNR avertizează că indicele de necorelare a calificărilor cu nevoile de pe piața muncii a ajuns în trimestrul al doilea din 
2019 la un maximum istoric. România a pierdut 6% din PIB, în ultimii 2 ani, din cauza nepotrivirii specializărilor sistemului 
de învățământ cu cele cerute de companii pe piața muncii. 

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri aveți în vedere pentru corelarea programelor de studii cu cerințele de pe piața muncii? 
2. Care va fi cadrul dezvoltării parteneriatelor cu actorii socio-economici pentru îmbunătățirea  

programelor din învățământul profesional și cel universitar, pentru o mai bună corelarea cu economia reală? 
Solicit răspuns scris. 
Vă mulțumesc!         Deputat  

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

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
 

Soluții pentru lipsa forței de muncă din sectorul turistic 
Stimate domnule ministru, 
Ponderea turismului în economia națională este una însemnată, acest sector de activitate influențând o serie de alte 

ramuri ale economiei. Cu toate acestea, dezvoltarea turismului românesc este încetinită de numeroși factori, unul dintre cei mai 
importanți fiind lipsa forței de muncă. Nu de mult, deficitul de muncă din industria turistică din România era apreciat la circa 
20%, fiind necesari circa 100.000 de angajați pentru a face față cererii din industrie. Situația era apreciată de specialiști ca 
aducând prejudicii anuale de circa 5 miliarde de euro economiei naționale. 

Deși am sesizat, de mai multe ori, acest fapt predecesorului dumneavoastră, insistând inclusiv pe necesitatea realizării 
unui sistem de învățământ dual performant, ministrul PSD al turismului a răspuns într-un mod iresponsabil și pasiv, apreciind 
că ”(...) la nivelul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Turismului nu s-a primit nicio solicitare din partea 
Autorității Naționale pentru Formarea Profesională Inițială în Sistem Dual în vederea colaborării privind sistemul dual de 
învățământ.” Așteptând să-l contacteze alții ca să-i rezolve problemele din propriul sector de activitate, același ministru PSD 
spune clar că ”(...) Ministerul Turismului nu are competența de a se implica în rezolvarea crizei de personal din turism”. 

Față de aceste aspecte și având în vedere Programul de Guvernare al Guvernului Orban, vă rog să-mi comunicați care 
sunt soluțiile pe care le aveți în vedere pentru a ajuta la diminuarea lipsei de personal din industria de turism. Menționez că 
doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc.        Deputat  
Cu aleasă considerație,          Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Adresată domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiției 
 

Traficul ilicit de organe 
Stimate domnule ministru, 
Site-ul de mică publicitate www.anunturi-on-line.ro abundă în anunțuri de vânzare și cumpărare de organe umane. 

Rinichi, lobi de ficat, plămâni sau măduvă osoasă sunt oferite spre vânzare și cumpărare, alături de terenuri, telefoane mobile, 
autoturisme, sau alte bunuri specifice unui site de anunțuri. De altfel, și presa națională a relatat despre mai multe astfel de 
cazuri. 

Având în vedere că vânzarea de organe umane, precum și publicitatea în favoarea vânzării de țesuturi și organe 
constituie infracțiuni pedepsite cu închisoare sau amendă, vă rog să-mi comunicați dacă la nivelul parchetelor din România a 
fost realizată, în ultimii trei ani, vreo anchetă care să investigheze aceste cazuri și ce măsuri legale s-au luat. De asemenea, vă 
rog să-mi comunicați dacă administratorul site-ului care publică aceste anunțuri este cunoscut și dacă s-au luat măsuri legale, 
în ultimii trei ani, împotriva sa, precum și măsuri pentru limitarea publicării de astfel de anunțuri. Menționez că doresc răspuns 
scris. 

Cu aleasă considerație,        Deputat  
Sorin Ioan Bumb 

*** 
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Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătății 
 

Combaterea și limitarea răspândirii virusului gripal 
Stimate domnule ministru, 
În fiecare an, în România au loc numeroase îmbolnăviri de gripă, soldate cu decese, care determină declararea oficială a 

epidemiei de gripă. Cu toate acestea, numărul celor care se vaccinează este încă mic, raportat la numărul populației și la 
incidența bolii. 

Vă rog să-mi comunicați dacă în prezent a fost finalizată campania de vaccinare împotriva gripei, la nivel național, 
precum și dacă a fost asigurată întreaga cantitate de vaccin anti-gripal necesară. Totodată, vă rog să-mi comunicați care au fost 
principalele dificultăți pe care le-ați întâlnit, legate de acest subiect, la preluarea mandatului dumneavoastră?  

Menționez că doresc răspuns scris. 
Vă mulțumesc.         Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Adresată domnului Marcel Ioan Vela, ministrul Afacerilor Interne 
 

Reglementarea stingătoarelor din dotarea autovehiculelor 
 

Stimate domnule ministru, 
Conform legislației în vigoare, autovehiculele care circulă pe drumurile publice din România trebuie să fie obligatoriu 

dotate cu stingător de incendiu omologat și aflat în termen de valabilitate. Din cauza unor ambiguități legislative, cetățenii au 
de multe ori de pierdut, fie pentru că ajung să cumpere stingătoare auto care nu sunt omologate, fie pentru că sunt amendați de 
poliție pentru că interpretarea valabilității acestor stingătoare se face diferit. 

Față de aceste aspecte și având în vedere că organele statului trebuie, în primul rând, să protejeze cetățeanul și să-l ajute 
să se conformeze normelor legale, nu doar să-l sancționeze, vă rog să-mi comunicați următoarele: 

‐ care sunt caracteristicile minimale pe care stingătoarele de incendiu din dotarea autovehiculelor trebuie să le 
îndeplinească pentru a fi considerate proprii utilizării, astfel încât utilizatorii să nu fie amendați? 

‐ care sunt eventualele înscrisuri pe care utilizatorii ar trebuie să le caute pe eticheta acestor stingătoare, pentru a fi 
siguri că achiziționează un produs omologat pentru utilizarea în autovehicule? 

‐ în cazul stingătoarelor pentru autovehicule care au un termen de valabilitate sau de garanție, oferit de producător și 
atestat de eticheta produsului, mai mare de un an, mai este necesară sau nu verificarea anuală a stingătorului de către persoane 
autorizate, dacă aceste stingătoare nu au fost reîncărcate în perioada de garanție sau de valabilitate menționată de producător? 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,                    Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Adresată Doamnei Cristina Monica Anisie,  ministrul Educaţiei și Cercetării 
 

Evaluarea numărului de unități școlare care își desfășoară activitatea 
fără autorizații sanitare și de securitate la incendiu 

Doamnă ministru, 
Vă rog să-mi permiteți să vă felicit pentru învestirea în funcția de ministru al Educației și Cercetării, să vă urez succes în 

realizarea obiectivelor pe care vi le-ați propus și să asigur de întreaga mea susținere la nivelul Parlamentului României. 
Înțelegând situația deosebit de gravă pe care ați preluat-o, cred cu putere că se impune demararea unei evaluări extrem 

de obiective a întregului sistem de educație. De asemenea, consider că se impune o evidență riguroasă a infrastructurii școlare 
care nu corespunde exigențelor legale, atât din punct de vedere sanitar, cât și al siguranței elevilor. De pildă, în anul 2017, 
fostul ministru al educației, domnul Liviu Pop, declara că peste două mii de școli funcționau fără autorizații sanitare, din cauza 
lipsei toaletelor salubre, a apei curente și a canalizării. În anul august 2019, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
(IGSU) prezenta public faptul că 4.091 clădiri în care se desfășoară activități didactice funcţionează fără autorizaţia de 
securitate la incendii. Altfel spus, în ultimii 3 ani situația infrastructurii școlare nu s-a ameliorat în niciun fel, chiar dacă fostele 
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guverne s-au angajat să construiască peste 2.500 de școli și grădinițe noi și să elimine toaletele din spatele școlilor. Pentru o 
corectă informare a opiniei publice asupra situației pe care ați preluat-o, vă solicit, doamnă ministru, următoarele informații: 

- Câte unități de învățământ din România au început anul școlar 2019/2020 fără să dețină autorizații sanitare și de 
securitate la incendii? Câte unități de învățământ din Județul Suceava s-au aflat în această situație? 

- Câte unități școlare din România funcționau cu toalete necorespunzătoare (fără apă curentă și fără sistem de 
canalizare) la începutul anului școlar 2019/2020? Câte dintre acestea se aflau la nivelul Județului Suceava? 

- Vă solicit să precizați în ce măsură rectificarea bugetară negativă din această vară (diminuarea bugetului Ministerului 
Educației Naționale cu 1,06 miliarde lei) a afectat bugetul de investiții pentru reabilitarea infrastructurii școlare? 

- Vă rog să prezentați public câte școli și grădinițe noi s-au construit în ultimii 3 ani, în condițiile în care ultimele trei 
guverne se angajaseră să construiască peste 2.500? 

- Vă rog să precizați dacă nu se impune declanșarea unor negocieri cu oficialii europeni, astfel încât să se poată utiliza 
fonduri europene nerambursabile pentru a reabilita, de urgență, toate unitățile școlare care nu dețin condiții minime de igienă și 
de securitate? 

Solicit formularea răspunsului în scris. 
Vă mulţumesc,          Deputat 

Ioan Balan 
*** 

 

Adresată domnului Nechita-Adrian Oros,  ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Evaluarea eficienței și eficacității unor scheme de ajutor de stat pentru unii producători 
 

Domnule ministru, 
Înainte de toate, vă rog să-mi permiteți să vă felicit pentru învestirea dumneavoastră în funcția de ministru al agriculturii 

și dezvoltării rurale și să vă asigur de întregul meu sprijin parlamentar pentru realizarea obiectivelor asumate prin programul 
de guvernare. 

Cu siguranță mandatul dumneavoastră va fi unul extrem de dificil, în condițiile în care în ultimii trei ani măsurile luate 
de fostul ministru au produs mai multe prejudicii sectorului agricol din România și au înăbușit capacitatea de dezvoltare a 
capacităților de producție naționale.  

Așadar, cred că se impune o auditare riguroasă a situației pe care ați preluat-o de la fostul guvern și prezentare 
concluziilor în atenția opiniei publice. În acest sens, nu pot să nu remarc, de pildă, că mai multe scheme de sprijin pentru 
fermierii români au fost fie discriminatorii, fie nu au avut eficiența sau eficacitatea mult dorită. De exemplu, în ciuda 
promovării unor scheme de ajutor pentru producătorii de tomate, în special pentru producțiile obținute în sere, valoarea și 
cantitățile de importuri a crescut consistent, chiar din momentul implementării acestor programe. Având toată încrederea că 
domnia voastră, cu o experiență incontestabilă și un profesionalism demonstrat, veți reuși să reparați din efectele deciziilor 
eronate din ultimii 3 ani, vă solicit, domnule ministru, următoarele informații: 

- După ce veți finaliza evaluarea programelor de sprijin pentru fermieri demarate în ultimii ani, vă rog să prezentați cât 
de eficiente și eficace au fost acestea, din perspectiva creșterii productivității și a creșterii ofertei interne de produse agro-
alimentare. 

- Vă rog, de asemenea, să evaluați dacă unele scheme de ajutor nu au fost promovate într-un flagrant conflict de interese 
cu depozitarii deciziei publice. 

- Vă rog să precizați dacă, începând cu anul 2021, România poate operaționaliza programul pentru stimularea 
producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare pe piață, proiect elaborat și depus de parlamentarii 
PNL, care se află în plină procedură parlamentară. 

Solicit formularea răspunsului în scris.      Deputat 
Vă mulţumesc,              Nicolae Giugea 

*** 
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Adresată domnului Ioan - Petru Căprariu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice 
 

Revenire la întrebarea 9144A din 22.10.2019 
Stimate domnule preşedinte, 
Regulamentul Camerei Deputaţilor precizează, la art. 169-(1), că fiecare deputat are dreptul să adreseze Guvernului, 

membrilor săi sau altor conducători ai organelor administraţiei publice întrebări scrise care se depun la secretarul desemnat al 
Camerei Deputaţilor, respectiv, la art. 170-(1), că  răspunsurile la întrebările scrise se transmit deputatului în cel mult 15 zile, 
iar întrebările scrise, cât şi răspunsurile aferente se publică pe site-ul Camerei. 

Cu toate acestea, am constatat că întrebarea 9144A, pe care v-am adresat-o în data de 22.10.2019, nu a primit răspuns în 
termenul regulamentar, care a expirat la 13.11.2019.  

Din aceste considerente, vă retransmit această întrebare cu rugămintea de a vă conforma termenului legal de răspuns. 
„Ordonanța nr. 105 din 30 august 1999 a reglementat acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice 

de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945.  
Astfel, conform actului normativ citat, beneficiază de prevederile acestuia persoana, cetățean român, care în perioada 

regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, 
fiind deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, sau fiind privată de libertate în locuri de detenție sau în 
lagăre de concentrare ori s-a refugiat sau a fost expulzată sau strămutată în altă localitate. 

De asemenea, între beneficiarii actului reparatoriu au fost incluse şi persoanele care au făcut parte din detașamentele de 
muncă forțată sau au fost supraviețuitoare ale trenului morții, ori sunt soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din 
motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit, dar şi 
persoanele care, în perioada de referinţă, au  fost evacuate din locuințele pe care le dețineau. 

O ultimă categorie de persoane vizate de prevederile OG 105/1999 sunt cele care aveau domiciliul pe teritoriul statului 
român sau pe teritoriile românești vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, 
expulzate sau strămutate se afla sub administrație românească ori sub administrația acelor state, ale căror cereri anterioare au 
fost soluționate prin hotărâri de respingere ale comisiei prevăzute la art. 7 alin. (1) și alin. (1^1). 

Deoarece judeţul Bihor  a făcut parte din teritoriile româneşti ocupate de alte state, în perioada 6 septembrie 1940 până 
la 6 martie 1945, un număr foarte important de cetăţeni au avut de suferit persecuţii din motive etnice. 

Din aceste considerente, vă rog să prezentaţi evoluţia numărului de beneficiari ai  OG 105/1999 domiciliaţi în judeţul 
Bihor de la adoptarea actului normativ până în prezent. 

De asemenea, vă rog să menţionaţi şi natura persecuţiilor la care au fost supuse aceste persoane în intervalul de referinţă 
menţionat.” Solicit răspuns scris. 

Vă mulţumesc!          Deputat 
Găvrilă Ghilea 

*** 
Adresată domnului Vasile Florin-Cîţu, ministrul Finanţelor Publice 

 

Revenire la întrebarea 9143A/22.10.2019 
Stimate domnule ministru, 
Înainte de toate, permiteţi-mi să vă felicit pentru desemnarea ca titular al acestui portofoliu şi să-mi exprim convingerea 

că prin bogata experienţă în domeniul financiar-bancar care vă recomandă veţi coordona cu eficienţă şi transparenţă activitatea 
structurilor din subordine. În această accepţiune, vă informez că, am adresat, în scris, la 22.10.2019, predecesorului 
Dumneavoastră în funcţie, o întrebare privind cuantumul dobânzilor, penalităţilor de întârziere şi cheltuielilor de judecată 
achitate contribuabililor o dată cu restituirea fostelor taxe auto, la care nu am primit până în prezent răspuns, deşi termenul 
stabilit de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a expirat la 13.11.2019. 

Din aceste considerente, reiau textul întrebării în speranţa primirii unui răspuns în termenul regulamentar: 
„În prima jumătate a lunii iunie 2019, Executivul a decis alocarea a 650 milioane de lei prin transferarea din Fondul de 

Rezervă bugetară în Fondul de Mediu pentru finalizarea procesului de restituire a taxei auto, sumă care ar fi trebuit să acopere 
şi ultimele cereri neonorate. 

Reprezentanţi guvernamentali declarau, la vremea respectivă, că suplimentarea fondurilor pentru restituirea tuturor 
formelor de taxă auto a fost necesară întrucât tranşa de 700 milioane de lei alocată de Executiv pentru acelaşi scop, în luna mai 
2019, a fost insuficientă. 
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Pe de altă parte, în prima decadă a unii septembrie 2019, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de 
Administrare Fiscală anunţa că a restituit taxele auto tuturor contribuabililor români care au depus documentații complete.  
Astfel, conform documentului citat, începând din anul 2017 și până în prezent, ANAF a restituit taxe auto în valoare totală de 
6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 milioane de cereri depuse și aprobate, mai rămânând de analizat solicitările  contribuabililor 
ale căror documentații erau incomplete.  

În acest context, vă rog să precizaţi, distinct, raportat la suma totală restituită, care a fost valoarea dobânzilor şi a 
penalităţilor de întârziere achitate contribuabililor, inclusiv valoarea cheltuielilor de judecată stabilite în baza sentinţelor 
judecătoreşti definitive obţinute de plătitorii tuturor formelor de taxă auto înainte de reglementarea procedurii de recuperare a 
acestora pe cale administrativă.” 

Solicit răspuns scris.          Deputat 
Vă mulţumesc!               Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Măsuri urgente pentru stoparea tăierilor ilegale de arbori 
Stimate domnule ministru, 
În luna septembrie, am solicitat detalii fostului ministru al Mediului privind stadiul implementării Strategiei Naționale 

Forestiere 2018-2027. Din răspunsul acestuia, am aflat că, în cei 3 ani de guvernare, PSD nu a reușit nici măcar avizarea 
acestei Strategii, care așteaptă un raport de mediu, pentru realizarea căruia nu a ofertat nimeni pe SEAP. Cu alte cuvinte, în 
aproape un mandat de guvernare PSD, au fost tăiați mai mulți copaci pentru hârtiile necesare elaborării strategiei decât au fost 
plantați. 

În contextul în care Strategia Forestieră Națională e ca și inexistentă, iar tăierile ilegale de arbori ating cote mai mult 
decât alarmante, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care mai este utilitatea Strategiei Forestiere Naționale 2018-2027, dacă după 3 ani de zile nu s-a reușit nici măcar 
avizarea acesteia? 

2. Ce suprafețe de teren au fost (re)împădurite în ultimii 3 ani, în timpul guvernării PSD? 
3. Ce plan de măsuri aveți în vedere pentru reîmpăduriri, dar și pentru extinderea suprafeței pădurilor? 
4. Ce soluții propuneți pentru limitarea și chiar stoparea tăierilor neautorizate? 
5. Când apreciați că va deveni operațional Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos – SUMAL? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.       Deputat  

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

Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătății 
 

Combaterea amenințărilor epidemiologice 
Stimate domnule ministru, 
Recent, Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) a tras un semnal de alarmă cu privire la o posibilă 

amenințare epidemiologică, în contextul apariției unor cazuri de îmbolnăviri la granița de Nord a țării. 
Ministerul Sănătății a dispus intensificarea activității de supraveghere a difteriei, precum și achiziționarea de stocuri de 

ser vaccinal pentru evitarea unei epidemii. 
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 
1. Există cazuri confirmate de difterie în România? 
2. Ce stocuri de ser vaccinal există pentru difterie? 
3. Când va fi lansată o campanie de informare și conștientizare a populației cu privire la această boală? 
4. Aveţi în vedere lansarea unui program național pentru vaccinarea populației adulte expuse riscului de îmbolnăvire? 
Vă mulțumesc! 
Solicit răspuns scris.                   Deputat 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea 
*** 
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Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

Implementarea programului „Miere în şcoli” 
 

Stimate domnule ministru, 
Înainte de toate, permiteţi-mi să vă felicit pentru desemnarea Domniei Voastre ca titular al acestui portofoliu şi să-mi 

exprim convingerea că, prin experienţa ce vă recomandă, veţi contribui la implementarea unor politici curajoase de 
modernizare a sectorului agro-rural din România. 

În această accepţiune se înscrie şi deblocarea programului „Miere în şcoli”,  adoptat prin modificarea şi completarea 
Legii nr.509/2006, care prevede acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV 
din învăţământul primar de stat, privat şi confesional şi care ar urma să devină operaţional începând cu 1 ianuarie 2020, odată 
cu încetarea efectelor OUG 114/2018, prin care a fost suspendat pe toată durata anului 2019. 

Având în vedere că prin actul normativ citat s-au reglementat o serie de aspecte privind modul de contractare, ambalare, 
etichetare, securizare şi aprovizionare a cantităţilor necesare de miere, vă rog să precizaţi care este stadiul actual al 
implementării acestor măsuri astfel încât programul să producă efecte în unităţile de învăţământ încă din primele zile ale anului 
viitor? 

Solicit răspuns scris.       Deputat 
Vă mulţumesc!                          Găvrilă Ghilea 

*** 
 

Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătăţii 
 

Identificarea unor noi molecule alternative 
Stimate domnule ministru, 
Înainte de toate, permiteţi-mi să vă felicit pentru desemnarea Domniei Voastre ca titular al acestui portofoliu şi să-mi 

exprim convingerea că prin experienţa care vă recomandă veţi contribui la implementarea unor reforme reale în sistemul de 
sănătate din România. 

În această accepţiune, vă semnalez că Asociația Națională pentru Protecția Pacienților a sesizat, la finele lunii 
octombrie, că Ministerul Sănătății nu a dat publicităţii lista medicamentelor fără alternativă terapeutică care urmau să dispară 
de pe piață după 1 noiembrie 2019. 

Situaţia era cu atât mai gravă cu cât, conform sursei citate, ar fi fost vorba despre 21 de medicamente pentru care nu au 
fost identificate echivalente terapeutice, fapt care punea în pericol vieţile a sute de mii de pacienţi cărora le erau administrate. 

Chiar dacă, printr-o decizie a instanţei Curţii de Apel Bucureşti, emisă în ajunul expirării acestui termen, au fost 
suspendate menţiunile restrictive din CANAMED, care limitau până la data de 2 noiembrie 2019 comercializarea mai multor 
medicamente inovative, am informaţii că mai există încă pe piaţă medicamente fără alternativă terapeutică ameninţate cu 
retragerea de la comercializare, fapt care va pune în pericol vieţile a zeci de mii de pacienţi cărora le sunt administrate. 

Din aceste considerente, vă rog, Domnule ministru, să prezentaţi demersurile pe care le veţi intreprinde pentru 
identificarea unor noi molecule alternative care pot trata aceleași afecțiuni în România. 

Solicit răspuns scris. 
Vă mulţumesc!                     Deputat 

Găvrilă Ghilea 
*** 

Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 
 

Stadiul de implementare al Strategiei naționale de management al riscului la inundații 
 

Stimate domnule ministru, 
În anul 2010, Guvernul României a aprobat Strategia națională de management al riscului la inundații, pentru perioada 

2010-2035. 
Vă rog să-mi comunicați care este stadiul de implementare al acestei strategii. Totodată, având în vedere gravele 

inundații care s-au abătut asupra județului Alba în ultimii ani, vă rog să-mi comunicați dacă au fost implementate la timp toate 
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măsurile prevăzute în această strategie pentru bazinele hidrografice ce se suprapun cu teritoriul județului Alba. Menționez că 
doresc răspuns scris. Vă mulțumesc. 

Cu aleasă considerație,       Deputat  
Sorin Ioan Bumb 

*** 
Adresată domnului Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului 

 

Stadiul pregătirilor pentru Euro 2020 
Stimate domnule ministru, 
Recent, au fost publicate unele informații potrivit cărora România se află în pericol să piardă organizarea EURO 2020, 

una dintre problemele semnalate fiind starea infrastructurii necesare. 
Vă rog să-mi comunicați dacă Ministerul pe care îl conduceți a primit vreo comunicare oficială în sensul excluderii 

României din organizarea EURO 2020, precum și care este stadiul lucrărilor la stadioanele pe care Guvernul României și-a 
asumat că le construiește pentru găzduirea acestei competiții. 

Menționez că doresc răspuns scris. 
Cu aleasă considerație,       Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
 

Implementarea programului pentru meșteșuguri și artizanat 
Stimate domnule ministru, 
Unul dintre programele destinate susținerii micilor meșteșugari este Programul Național multianual pentru susținerea 

meșteșugurilor și artizanatului. Acest program a avut ca scop promovarea produselor proprii ale micilor meșteșugari, 
conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone. Obiectivele programului sunt unele foarte importante, 
vizând inclusiv câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii, sau stimularea cererii interne de servicii și 
produse care presupun un grad important de prelucrare manuală. 

În fapt, acest program se materializează în realizarea unui Târg Național pentru artizanat și meșteșuguri. Din păcate 
însă, atât programul în sine, cât și târgul realizat prin intermediul său, nu au fost suficient promovate, astfel că, la nivelul 
județului Alba, spre exemplu, în anul 2018, din cei 100 de meșteșugari participanți doar unul a fost din județul Alba, iar în anul 
2019 județul Alba nu a avut niciun participant. Deși târgul este unul național și a fost organizat, în anul 2019, într-o zonă 
turistică foarte importantă – la Bran –, el a avut loc în afara vârfului de sezon turistic, adică în perioada 27-29 septembrie, iar 
aplicațiile pentru participare au fost deschise cu doar 3 zile înainte, adică pe 24 septembrie.  

Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi răspundeți la o serie de întrebări privind organizarea și implementarea 
acestui program, inclusiv a târgului aferent: 

‐ Care sunt canalele de comunicare prin care a fost adusă la cunoștință publică și promovată pe scară largă posibilitatea 
de a fi accesat Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2019 și care este data la care s-
au făcut fiecare dintre aceste comunicări? 

‐ Care este motivul pentru care înscrierea în program a devenit accesibilă cu doar 3 zile înainte de data târgului 
național? 

‐ Cum au fost selectați participanții la Târgul Național din 27-29 septembrie 2019 de la Bran, având în vedere că există 
înscrieri efectuate în data de 27 septembrie 2019, la ora 17:55? 

‐ Care este lista participanților care au primit finanțare, detaliat pentru fiecare ediție în parte a Programului Național 
multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, din momentul lansării acestui program și până la ediția curentă, 
precum și care sunt sumele decontate pe fiecare participant și pe fiecare ediție în parte a programului? 

‐ Câți dintre participanții la program – pentru fiecare ediție în parte - au ca obiect de activitate producerea produselor 
care păstrează specificul execuției manuale și artizanale? 

‐ Câți dintre participanții la program – pentru fiecare ediție în parte - au ca obiect de activitate comercializarea 
produselor care păstrează specificul execuției manuale și artizanale? 
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‐ Câți dintre participanții la program – pentru fiecare ediție în parte - au ca obiect de activitate promovarea 
meșteșugurilor, a meseriilor, a produselor și a serviciilor cu specific tradițional? 

‐ Care sunt efectele pe care le-a avut, pentru participanții de la edițiile trecute, includerea lor în cadrul acestui Târg 
național? 

Menționez că doresc răspuns scris.      Deputat  
Cu aleasă considerație,            Sorin Ioan Bumb 

*** 
 

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
 

Programul Start-Up Nation 
Stimate domnule ministru, 
Vă rog să-mi comunicați dacă pentru anul 2020 se are în vedere lansarea unei noi ediții a programului de finanțare 

nerambursabilă pentru firme Start-Up Nation, precum și dacă vor exista modificări importante față de criteriile de până acum 
de selecție a proiectelor finanțate. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc. 
Cu aleasă considerație,        Deputat  

Sorin Ioan Bumb 
*** 

Adresată domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

Stadiul pregătirii infrastructurii de transport pentru Euro 2020 
 

Stimate domnule ministru, 
România și-a asumat să realizeze mai multe investiții importante pentru găzduirea EURO 2020, printre acestea 

numărându-se și calea ferată Gara de Nord – Aeroportul Otopeni. Vă rog să-mi comunicați care este stadiul lucrărilor la acest 
obiectiv și care este termenul preconizat de dare în folosință. Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă au fost finalizate lucrările 
la aeroportul București Băneasa și dacă acest aeroport va putea fi utilizat pentru preluarea traficului de călători aferent EURO 
2020. Menționez că doresc răspuns scris. 

Vă mulțumesc.        Deputat 
Cu aleasă considerație,           Sorin Ioan Bumb 

*** 
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Grupul parlamentar Pro Europa 

 
 Declarații 

 
Un profesor poate să influențeze destinele a mii de copii!  PRO România 

consideră necesară regândirea carierei didactice, fiindcă un cadru didactic nu este doar  
un specialist într-un domeniu/într-o disciplină, ci și un profesionist al muncii cu copiii. 

 
Stimate colege, stimați colegi,  
Ne amintim cu toții cât de mult a însemnat la un moment dat pentru noi, un profesor care prin carismă, prin pregătire și 

dăruire ne-a făcut să iubim școala, să învățăm din plăcere. Pentru a reuși să insuflăm elevilor noștri  competențe, pentru a 
asigura întregii societăți un viitor mai bun,  trebuie să îi pregătim, mai întâi, pe profesorii lor. Gândiți-vă că un profesor poate 
să influențeze viitorul a mii de copii!  Prin urmare, fără dezvoltarea capitalului uman din educație, nu există nici progres, nici 
creștere economică. Se impune, așadar,  regândirea carierei didactice pentru a atrage, a motiva și a reține cei mai buni 
absolvenți în această profesie.   

PRO România consideră necesară regândirea carierei didactice, fiindcă un profesor nu este doar un specialist într-un 
domeniu/într-o disciplină, ci și un profesionist al muncii cu copiii. Acesta este motivul pentru care ne dorim un traseu de 
formare diferit de cel actual pentru viitoarele cadre didactice. Este necesară o reconfigurare a selecției și a formării inițiale a 
profesorilor, completată cu o eficientizare a formării continue – pe baza nevoilor reale ale cadrelor didactice, ale instituției în 
care își desfășoară activitatea și ale beneficiarilor direcți, respectiv indirecți, ai procesului instructiv-educativ. 

Consider că selecția viitorilor profesori ar trebui să înceapă încă din primul an al studiilor universitare, iar formarea 
iniţială a celor selecționați pentru această profesie trebuie să urmeze un traseu în cadrul căruia, pregătirea psiho-pedagogică şi 
metodică, la nivel teoretic şi practic, să joace un rol la fel de important ca pregătirea științifică. Viitorii profesori vor putea 
dobândi astfel pregătirea și competenţele necesare debutului în profesia didactică şi vor putea evita o serie de nereuşite 
specifice mai ales începutului de carieră.  

Numai așa profesorii pregătiți îi vor stimula pe elevii noștri  să aibă încredere în ei, să-și pună întrebări și să 
dobândească în mod firesc, competențele de care vor avea nevoie pe viitor.  

Vă mulțumesc,  
Deputat 

Mihaela Huncă 
*** 

 

Reconsiderarea deciziei de desființare a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei și repunerea cercetării educaționale  
într-un cadru instituțional apolitic care să susțină importanța acestui domeniu pentru societatea românească 
 

Stimate colege, stimați colegi,  
Un cercetător ştiinţific nu poate avea statut de funcţionar public, nu se poate afla sub comandă politică directă , nici 

printr-o conducere numită politic și nu poate avea alt interes decât cel al adevărului științific! Pe 6 noiembrie, Guvernul 
României a luat decizia de a crea Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, prin comasarea Insitutului de Științe ale 
Educației cu Centrul Național de Evaluare și Examinare.  Astfel, prin OUG nr. 68/2019 de desfiinţare a ISE, cercetătorii pierd 
statutul de neutralitate profesională, prin alipirea cu o instituţie în care salariaţii sunt funcţionari publici, instituţie care va fi 
condusă de o persoană numită sau subordonată politic.  
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Într-un context marcat de discontinuitate, subfinanțare și schimbări frecvente, ISE a rămas o instituție profesionistă și 
independentă politic. Cercetătorii Institutului  au contribuit la selecția și formarea unor noi generații de profesioniști în 
domeniul educației, au promovat pluralismul educațional, au creat parteneriate  pentru cooperare internațională, au  avut un rol  
în dezvoltarea consilierii școlare în țara noastră și au realizat primele evaluări internaționale ale performanțelor elevilor.  

Funcționarea ISE ca instituție de sine stătătoare, guvernată de legislația cercetării științifice, garanta o selecție a 
conducerii și a personalului pe criterii de competență profesională, strict reglementate de această legislație. Schimbarea 
statutului cercetătorului în funcționar public sau simplu personal contractual, deschide calea ocupării unor posturi de către 
clientela politică, în condițiile în care până acum, aceasta putea accede doar în zona administrației publice, nu și în zona 
cercetării științifice.  

Cum se pot alipi două instituții care, în mod firesc, funcționează și trebuie să funcționeze, după legi diferite? Este o 
situație care poate fi asemănată cu cea în care comasezi o facultate de administrație publică din cadrul unei universități cu o 
agenție a administrației publice!  

Având în vedere toate aspectele prezentate, și faptul că imaginea cercetării educaționale din România este afectată în 
plan internațional, prin dispariția ISE din proiecte, colaborări și rețele europene,  vă solicit reconsiderarea deciziei de 
desființare a institutului și repunerea cercetării educaționale într-un cadru instituțional care să susțină importanța acestui 
domeniu pentru societatea românească. 

Vă mulțumesc.             Deputat  
Mihaela Huncă 

*** 
Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice 

 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA), celebrată anual pe 18 noiembrie, este o inițiativă europeană de 

sănătate publică desfașurată în scopul sensibilizării profesioniștilor, a publicului și a factorilor decidenți cu privire la situația 
îngrijorătoare generată de rezistența antimicrobiană (RAM) și la numărul pacienților infectați cu bacterii rezistente.   

În România, tema campaniei ZEIA 2019 este „Utilizarea corectă a antibioticelor în contextul creșterii rezistenței la 
antimicrobiene” și se adresează pacienților, precum și profesioniștilor din sănătate cu sloganul „Ai grijă, NU antibioticelor!”.  

Scopul acestei zile este de a reitera importanța creșterii prudenței în administrarea antibioticelor, o prioritate pentru 
sănătatea publică și are ca obiective principale: 

- Creșterea gradului de conștientizare în utilizarea prudentă a antibioticelor 
- Angajarea mass-media în sensibilizarea publicului în ceea ce privește utilizarea prudentă a antibioticelor și fenomenul 

RAM 
- Menținerea problematicii rezistenței antimicrobiene (RAM) pe agenda politică a decidenților din instituțiile specifice 

din România și implicarea acestora ca multiplicatori și ambasadori ai mesajelor ECDC (asociate RAM). 
Este de datoria noastră să transmitem populației un sentiment de responsabilizare față de tratamentul cu antibiotice. 
Pacienții trebuie informați pentru a conștientiza importanța unei administrări corecte a antibioticelor, numai la indicația 

unui medic. De asemenea, antibioticele nu sunt analgezice și un vindecă orice boală; iar administrarea antibioticelor pentru 
răceală sau gripă, nu poate ajuta! 

În calitate de membru în Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților voi susține întotdeauna proiectele 
care vin în ajutorul cetățenilor și prin care putem desuraja consumul de antibiotice fără a fi prescrise de medici, astfel încât să 
se diminueze riscul dezvoltării de bacterii rezistente la antibiotice, la nivel național. 

Vă mulţumesc!           
Deputat 

Liviu-Ioan Balint 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe  
 

Plata contribuției financiare anuale a României la bugetul Centrului European 
de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki 

Subiectul întrebării: 
România a devenit în noiembrie 2019, cel de-al 19-lea stat membru al Centrului European de Excelență pentru 

combaterea amenințărilor hibride (Hybrid CoE), care își desfășoară activitatea la Helsinki, în Finlanda. Centrul a fost înființat 
în 2017 la inițiativa Finlandei, scopul său fiind de a sprijini eforturile statelor membre de combatere a amenințărilor hibride 
prin consolidarea capabilităților civile și militare, îmbunătățirea rezilienței, aprofundarea cooperării NATO-UE în combaterea 
amenințărilor hibride, punerea în comun a expertizei practicienilor, reprezentanților mediului academic și mediului de afaceri 
cu statele membre și instituțiile acestora. O dată cu aderarea, România și-a asumat și plata contribuției pentru bugetul 
Centrului pe anul 2019, în cuantum de 60.000 euro, până la 30 aprilie 2019.  

În acest context, proiectul de Lege privind aprobarea contribuției financiare anuale a României la bugetul Centrului 
European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki (European Center of Excellence for 
Countering Hybrid Threads – Hybrid CoE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind 
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte s-a aflat în 
consultare publică pe pagina web gestionată de Secretariatul General al Guvernului - http://e-consultare.gov.ro/w/proiect-de-
lege-privind-aprobarea-contributiei-financiare-anuale-a-romaniei-la-bugetul-centrului-european-de-excelenta-pentru-
combaterea-amenintarilor-hibride-de-la-helsinki-european-center-of-excel/ - până la data de 21.08.2019.  

Vă rog să îmi specificați: 
1. Dacă România și-a achitat contribuția aferentă anului 2019 și dacă da, în ce dată a fost efectuată plata. 
2. În situația în care contribuția nu a fost plătită aveți în vedere introducerea ei în cadrul rectificării bugetare de la finalul 

anului 2019? 
Solicit răspuns în scris.        Deputat 
Vă mulțumesc anticipat,            Gabriela-Maria Podașcă 

*** 
Adresată doamnei Cristina Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării 

 

Reconsiderarea deciziei de desființare a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei și repunerea cercetării educaționale 
 într-un cadru instituțional apolitic care să susțină importanța acestui domeniu pentru societatea românească 
Stimată doamnă ministru,  
Guvernul României a luat decizia de a crea Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, prin comasarea 

Institutului de Științe ale Educației cu Centrul Național de Evaluare și Examinare.  Astfel, prin OUG nr. 68/2019 de desfiinţare 
a ISE, cercetătorii pierd statutul de neutralitate profesională, prin alipirea cu o instituţie în care salariaţii sunt funcţionari 
publici, instituţie care va fi condusă de o persoană numită sau subordonată politic. Într-un context marcat de discontinuitate, 
subfinanțare și schimbări frecvente, ISE a rămas o instituție profesionistă și independentă politic. Cercetătorii Institutului  au 
contribuit la selecția și formarea unor noi generații de profesioniști în domeniul educației, au promovat pluralismul 
educațional, au creat parteneriate pentru cooperare internațională, au  avut un rol în dezvoltarea consilierii școlare în țara 
noastră și au realizat primele evaluări internaționale ale performanțelor elevilor, în România. Un cercetător ştiinţific nu poate 
avea statut de funcţionar public, nu se poate afla sub comandă politică directă , nici printr-o conducere numită politic și nu 
poate avea alt interes decât cel al adevărului științific! Schimbarea statutului cercetătorului în funcționar public sau simplu 
personal contractual, deschide calea ocupării unor posturi de către clientela politică, în condițiile în care până acum, aceasta 
putea accede doar în zona administrației publice, nu și în zona cercetării științifice.  

Având în vedere toate aspectele prezentate, și faptul că imaginea cercetării educaționale din România este afectată în 
plan internațional, prin dispariția ISE din proiecte, colaborări și rețele europene,  vă solicit să-mi comunicați în ce măsură veți 
avea în vedere reconsiderarea deciziei de desființare a institutului. Solicit răspuns scris. 

Cu respect,                Deputat 
Mihaela Huncă 

*** 
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Grupul parlamentar al Uniunii Democrate  
Maghiare din România 

 

 Declarații politice 
 

Declarație politică privind lipsa decontărilor cheltuielilor necesare îngrijirii paliative 
 pentru copii cu boli mitocondriale și neurodegenerative 

 
Incidența bolilor mitocondriale în lume este de 1 la 40.000 de nou născuți. În România există însă numai un singur caz 

diagnosticat cu această boală autosomală recesivă, - o fetiță de 4 ani cu doi părinți care au pierdut deja un copil și care nu au 
fost sfătuiți corespunzător la momentul oportun de un sistem sanitar lent și sărac. Bolile mitocondriale nu au tratament curativ 
în prezent, chiar dacă sunt speranțe în această privință, însă prin diagnosticarea timpurie atât prognosticul cât și condițiile de 
viață pot fi îmbunătățite. 

Stimate domnule ministru! V-ați perfecționat într-un sistem sanitar mult mai performant decât al nostru din țară, care nu 
omite să folosească inovațiile de diagnostic și tratament din domeniul sanitar, și nici nu se eschivează să finanțeze 
accesibilitatea pacienților la aceste inovații medicale, genetice, ce lipsesc din sistemul nostru sanitar în procent de peste 40%. 
Sunt conștient de faptul că s-au scurs numai 24 de zile de la instalarea Dvs. la cârma sistemului sanitar Românesc, totuși țin să 
vă aduc în atenție faptul că nici aproximativ 90% din cheltuielile necesare îngrijirii paliative pentru astfel de copii bolnavi Nu 
Sunt Decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 

Stimate domnule ministru! Pentru îngrijirea pacienților cu boli mitocondriale dar și pentru alte boli neurodegenerative, 
părinții care nu-și abandonează copilul bolnav au nevoie de ajutor prin decontarea serviciilor, dispozitivelor cum urmează  în 
continuare, în vederea îmbunătățirii calității vieții pacienților și a familiilor acestora: 

 Decontarea medicamentelor, suplimentelor și substanțelor necesare pentru terapia durerii și altor simptome ce pot să 
apară; 

 Sonde, alimentație parenterală specifică, decontarea dispozitivelor, instrumentelor necesare alimentației prin 
gastrostomă (seringi, pompă, comprese, etc.); 

 Decontarea scutecelor de unică folosință; 
 Desemnarea unei echipe consultative de îngrijire paliativă care este formată din profesionişti în domeniul medical, în 

domeniul psiho-emoţional și în domeniul social. 
 Decontarea dispozitivelor și echipamentelor necesare pentru mobilizarea pacienților, care ajută la menținerea funcțiilor 

existente și asigură condiții de confort minim în timpul deplasărilor sau a ședințelor de terapie la domiciliu:  
‐ Cărucior special pentru copiii cu tetrapareză, fără capacitatea de a ședea individual, având în vedere că scaunul rulant 

prevăzut prin lege în prezent nu este potrivit nevoilor speciale persoanelor cu tetrapareză și tetraplegie; 
‐ Scaune și dispozitive de poziționare pentru susținerea capului și a coloanei în timpul ședințelor de terapie 

ocupațională; 
‐ Scaun, șezlong sau fotoliu special pentru baie și igiena pacienților; 
‐ Concentrator de oxigen, aparat CPAP sau BIPAP, pulsoximetru; 
‐ Aparat de măsurare a nivelului de acid lactic și benzile de testare pentru pacienții cu boli mitocondriale; 
‐ Perne și alte tipuri de suport pentru prevenirea escarelor de decubit. 
 Asigurarea consultațiilor gratuite pentru evaluările si reevaluările periodice, monitorizarea funcțiilor vitale, la nevoie 

examene clinice, paraclinice si biochimice; 
 Finanțarea deplasărilor terapeuților la domiciliul pacienților în cazul în care aceștia sunt imobilizați la pat și decontarea 

ședințelor de kinetoterapie, terapie ocupațională. 
Asta ar însemna pentru toți un sistem sanitar Normal! 

Deputat 
Vass Levente 

*** 
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Declarația politică  
Stimați colegi,  
„Să îndrăznim să cerem ajutor!” 
Violența împotriva femeilor se clasează pe locul 4 în topul cauzelor morții premature în lume. Urmările violenței fizice 

şi sexuale sunt înspăimântătoare și numărul acestora atinge cote alarmante în continuare. În perioada ianuarie – iunie, în țara 
noastră au fost sesizate 19.851 de fapte de violență domestică.   

Statisticile ne arată că peste 75% dintre femei își ascund dramele și nu declară cazurile de violență. Nimeni din această 
țară nu trebuie să manifeste o atitudine pasivă. Faptul că ascundem aceste fapte, generează o ”complicitate involuntară”.   

În Romania 28,5% dintre femeile adulte (circa 3 milioane) sunt victime ale violenței fizice și/sau sexuale pe parcursul 
vieții iar 6% din femei (aproximativ 600.000) sunt victime ale violenței sexuale.   

La mai bine de 3 ani după ratificarea de către România a Convenției de la Istanbul și după adoptarea a mai multor 
măsuri privind combaterea fenomenului violenței domestice în România, datele sunt în continuare extrem de îngrijorătoare.    

Dragi colegi, aceste modificări legislative nu sunt de ajuns și unele chiar nu își pot urmări scopul din cauza faptului că 
nu este reglementată procedura completă sau unele măsuri conexe acestora. Un exemplu concret: Legea nr. 174/2018 prevede 
clar că pentru agresor, se introduce obligația de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere (brățară electronică).  

În luna iulie a acestui an, deci după mai bine de un an de la intrarea în vigoare a acestor prevederi, Ministerul Afacerilor 
Interne a pus în dezbatere publică Proiectul de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și 
execuțional penale.  

De atunci au mai trecut încă 4 luni fără ca Proiectul de Lege să fi avansat cel puțin un pas, deci prevederile legii sus-
menționate nu pot fi puse în aplicare nici după 16 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial.  

Pe 25 septembrie a fost Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, deci suntem în plină 
campanie a celor 16 zile de activism dedicate activismului împotriva violenței. Așa cum v-am rugat și anul trecut, haideți să ne 
implicăm, fiecare dintre noi, indiferent de statutul pe care îl avem: în calitate de victimă, în calitate de martor, ca părinte 
responsabil, ca vecin sau ca legiuitor responsabil, care nu rămâne indiferent şi care ia măsuri clare pentru combaterea acestui 
fenomen!  

„Să îndrăznim să cerem ajutor, să îndrăznim să schimbăm!" si pentru aceasta, este nevoie de toți, atât de femei, cât şi de 
bărbați, umăr la umăr, pentru că doar împreună vom reuși.  

Vă mulțumesc. 
Deputat 

Csép Éva Andrea 
*** 
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 Întrebare 
 
Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătății 

 
Efectele Legii nr. 15/2016 de modificare și completare a Legii nr. 349/2002 

pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
 

Stimate domnule ministru, conform Organizației Mondiale a Sănătății, fumatul este responsabil pentru 26% din decesele 
bărbaților și 9% din decesele femeilor din țările în curs de dezvoltare. În România, principalele cauze de deces le reprezintă 
bolile cardiovasculare și tumorile maligne, urmate de bolile respiratorii - iar consumul de tutun este factor principal agravant în 
toate aceste afecțiuni. Mai precis, fumatul este unul dintre factorii agravanți în bolile cardiovasculare, aceasta fiind una dintre 
principalele cauze ale mortalității din România, cu 60% din decesele anuale față de o rată medie a Uniunii Europene de doar 
48%. 

Prin Legea nr. 15/2016, legiuitorul a interzis fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de 
muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii și de asemenea, se interzice complet fumatul în 
unitățile sanitare, de învățământ, precum și cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private. Această măsură a 
fost una larg contestată la momentul adoptării de către cei ce aveau acest viciu, datorită limitelor impuse, dar la mai bine de 3 
ani de la adoptarea acesteia, efectele benefice au apărut în rândul populației.  

În conținutul reglementării menționate anterior au fost incluse și sancțiuni, atât pentru persoane fizice cât și pentru 
persoane juridice, iar persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis au primit amendă contravențională 
de la 100 la 500 de lei. Pentru persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis și care totuși permit 
fumatul în aceste spații există o amendă contravențională de 5000 lei (prima abatere), amendă contravențională de 10.000 lei și 
suspendarea activității până la remedierea situației (a doua abatere) și o amendă contravențională de 15.000 lei și închiderea 
unității la următoarea abatere. 

Un alt trend care este în creștere la acest moment este acela al consumului de țigarete electronice ce emit vapori sau 
dispozitive care încălzesc substanțe vegetale care emit aerosoli, iar efectul acestora este încă necunoscut pe termen lung, 
neexistând studii elaborate de instituții avizate până la acest moment. Se presupune totuși că ar fi mai puțin dăunătoare 
sănătății față de fumul clasic. 

Întrebări: 
• Există o scădere a pacienților cu boli cardiovasculare, tumori maligne sau boli respiratorii de la adoptarea Legii nr. 

15/2016 până în prezent? S-au făcut studii în acest sens? 
• Care este numărul deceselor cauzate de bolile rezultate din cauza consumului de tutun defalcat pe fiecare an, la nivel 

național în perioada 2012-2018? 
• Aveți în plan alte modificări ale Legii nr. 342/2002? Se dorește implementarea altor pași în vederea formării de 

generații de tineri care să nu intre în contact cu acest viciu până la împlinirea vârstei de 18 ani?   
• Ce demersuri veți face pentru interzicerea folosirii țigaretei electronice în toate spațiile publice închise? 
Solicit răspuns în scris. 
Cu deosebită considerație,  

Deputat 
István-János Antal 

*** 
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Grupul parlamentar al Minorităților Naționale 

 
 
 Declarații 

Declarație politică 
 

Orice om care se află într-o situație care îi pune viața în pericol, lui sau apropiaților lui, și-ar dori să fie localizat și ajutat 
cât mai repede. 

În cazul atât de mediatizat, de la Caracal, localizarea Alexandrei Măceșanu, după apelul de la 112 s-a făcut pe o rază 
extrem de  vastă. 

Sistemul de localizare a apelurilor la 112 este unul învechit, inexact. 
Alexandra a avut încredere în instituțiile statului român, încrederea ei a fost înșelată. De aceea noi, trebuie să acționăm 

pentru ca cetățenii României să aibă siguranță. 
Pentru ca apelantul să fie localizat exact și în timp real trebuie îmbunătățit Sistemul Național de  Apeluri de urgență 112. 
La Comisia de Administrație și Amenajarea teritoriului am dezbătut și am votat pentru un aviz pozitiv. 
PLX 422/2019 – Proiect de lege privind Ordonanța de  urgentă a Guvernului  nr 62/2019  pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a  Guvernului nr 34/2008 privind organizarea  si funcționarea sistemului Național unic 
pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 111/2011 privind  comunicațiile 
electronice. 

Prin acest proiect se are în vedere crearea cadrului necesar implementării  unor mijloace suplimentare de localizare a 
apelantului la numărul unic de urgență 112 precum și instituirea obligației colectării de  către furnizorii serviciilor de telefonie  
destinate  publicului, la punctele mobile ale datelor  de identificare ale  utilizatorului final al cartelei SIM care utilizează 
servicii de telefonie mobile  pentru care plata se realizează  în avans, în scopul reducerii apelurilor abuzive efectuate de către 
apelanții care nu pot fi identificați , dar în special pentru gestionarea situațiilor de urgență. 

La nivelul Comitetului Interministerial pentru Îmbunătățirea Sistemului  Național de  Apeluri de Urgență 112 s-au 
semnat colaborări cu Google  și Apple. 

Sistemul AML urmează să fie introdus ca soluție  în Sistemul Unic de  Apeluri  de Urgență 112. 
Votarea acestui proiect legislativ va da cetățenilor garanția că va veni cineva sa-i salveze. Că va ști unde să îi găsească 

atunci când sunt în pericol. Și, că, nu va fi prea târziu! 
Deputat 

Mariana Venera Popescu 
*** 

28 Octombrie 1940, Ziua Demnităţii Naţionale 
 

Stimate domnule preşedinte de ședinţă, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi / stimaţi invitaţi, 
La 28 octombrie, grecii sărbătoresc cu multă mândrie şi recunoştinţă Ziua MARELUI NU, moment istoric epopeic, 

încărcat de adânci semnificaţii şi simboluri. 
“Marele Nu” ni-i aminteşte pe nemuritorii eroi greci ce ne învaţă preţul libertăţii şi al demnităţii, ne demonstrează logica 

biruinţei şi jertfei, devotamentul faţă de pământul sfânt al patriei. Ei sunt cei care au ales lupta şi moartea pentru ca să trăiască 
patria şi să învie neamul! 

După prăbuşirea frontului francez, Italia fascistă începe prin provocări succesive, să pregătească atacul împotriva 
Greciei. În acest context, în noaptea de 27 spre 28 octombrie 1940, ambasadorul Italiei la Atena îi prezintă un ultimatum prim-
ministrului elen Ioannis Metaxas prin care guvernul italian cerea să i se permită armatei fasciste să ocupe câteva poziţii 
strategice în Grecia. 

Răspunsul negativ al prim-ministrului Ioannis Metaxas, “Deci aceasta înseamnă război”, a consfinţit “Marele NU” spus 
de poporul elen fascismului dar şi începutul războiului Italiei împotriva Greciei, în ziua de 28 octombrie 1940. 

După lupte acerbe şi pierderi foarte mari, armata elenă reuşeşte să învingă definitiv Italia fascistă. 
În acest context, în zorii zilei de 6 aprilie 1941, ambasadorul german în Grecia declară război Republicii Elene. 
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Pe 20 aprilie 1941, după înfrângerea rezistenţei Iugoslave, nemţii ocupă Salonicul, ca în data de 27 aprilie a aceluiaşi an 
să cotropească Atena, unde aveau să rămână până la finele celui de al doilea Război Mondial. Cu toate acestea, rezistenţa 
poporului elen a continuat pe întreg teritoriul Greciei. 

Victoria grecilor în faza inițială a războiului (octombrie 1940) a fost prima victorie terestră aliată din cel de-al Doilea 
Război Mondial și a ajutat la îmbunătățirea moralului în toată Europa ocupată. 

Stimate domnule preşedinte de ședinţă, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi / stimaţi invitaţi,  
În acest context, elogiind faptele de eroism ale înaintaşilor noştri, în fiecare an, la 28 octombrie, membrii Uniunii Elene 

din România se alătură elenilor şi filoelenilor de pretutindeni comemorând  eroii greci căzuţi în luptele antifasciste din cel de-
al doilea război mondial. Glorie lor! 

Vă mulţumesc!          Deputat 
Dr. Dragoş-Gabriel Zisopol 

*** 
 

Declarație politică 
 

Mesajul domnului Antonis Diamataris, Secretar de Stat in cadrul Ministerului de Externe din Republica Elenă, adresat 
grecilor de pretutindeni cu ocazia Zilei de 28 octombrie 1940 

Stimate domnule preşedinte de ședinţă, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi / stimaţi invitaţi, 
Îmi revine onoarea ca in plenul Camerei Deputaţilor să dau citire mesajului domnului Antonis Diamataris, Secretar de 

Stat in cadrul Ministerului de Externe din Republica Elenă, adresat grecilor de pretutindeni cu ocazia Zilei de 28 octombrie 
1940. 

„Dragi compatrioți, astăzi onorăm aniversarea istoricului „NU” prin care Patria noastră s-a opus puterilor Axei, epopeea 
din munții Pindului și rezistența eroică a Grecilor și Grecoaicelor în fața cuceritorilor. 28 Octombrie este un punct de referință 
pentru Elenism, deoarece a demonstrat, încă o dată, angajamentul ferm al națiunii noastre față de idealurile de care suntem 
mândri. Idealuri care alcătuiesc identitatea greacă, precum libertatea, demnitatea umană, sentimentul datoriei și dragostea 
pentru Patrie. 

În acel octombrie 1940, Grecia a fost de partea corectă a Istoriei. În locul modului ușor de supunere, a ales calea grea de 
rezistență. Respingerea forțelor italiene superioare numeric a constituit o lovitură majoră pentru prestigiul Axei, transmițând 
un semnal puternic în favoarea continuării luptei. 

Gândirea, credința și puterea de luptă a grecilor au fost sursă de inspirație pentru întreaga lume liberă, arătând calea 
către victoria definitivă împotriva tiraniei nazismului și a fascismului. Acest lucru se datorează faptului că abnegația și curajul 
nu se măsoară în termeni materiali, ci „cu sângele și focul inimii”. 

La aniversarea de astăzi, să luăm în considerare măreția, mândria și curajul demonstrate unanim de poporul grec la acea 
vreme. Grecia este din nou chemată să facă față provocărilor vremurilor. Provocări complexe și în continuă schimbare. 
Provocări a căror administrare necesită înțelepciune, unitate și unanimitate. Vremurile impun coalizarea forțelor. În acest 
demers național, sunt sigur că Diaspora Elenă va fi din nou prezentă, așa cum a fost întotdeauna, ori de câte ori Patria a avut 
nevoie de ajutorul ei. Uniți vom reuși din nou”.   

Stimate domnule preşedinte de ședinţă, 
Doamnelor şi domnilor deputaţi, 
Stimaţi invitaţi, 
În acest context, membrii Uniuni Elene din România se alătură grecilor şi filoelenilor de pretutindeni, împreună cu care 

comemorăm eroii greci căzuţi în luptele antifasciste din cel de-al doilea război mondial. 
Glorie lor! 
Vă mulţumesc!      Deputatul  

Dr. Dragoş-Gabriel Zisopol 
*** 
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 Întrebări 
 
Adresată domnului Vasile-Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice 
 

Măsurile întreprinse pentru transparentizarea rectificării Bugetare 
 

Stimate domnule ministru,  
Încă de la preluarea portofoliului, ați menționat că principalele proiecte ale Guvernului sunt rectificarea bugetară și 

bugetul pe anul 2020, subliniind, în egală măsură, că ambiția noului Guvern este ca deficitul să nu depășească 3% din PIB.   
Transparența procesului bugetar este o componentă importantă a transparenței decizionale, care necesită o atenție bazată pe o 
abordare integratoare a ciclului bugetar. Importanța acesteia rezultă din cea a impacturilor produse de bugetul de stat și altor 
component ale bugetului public, ca un exercițiu unitar și integru. Pe plan mondial, se acordă o atenție tot mai mare asigurării 
transparenței bugetare, ca un mecanism indispensabil în ceea ce privește responsabilizarea autorităților, sporirea eficacității și 
eficienței utilizării resurselor publice. Atât Bugetul, cât și rectificarea bugetară au constituit, întotdeauna, prilejul unui șir lung 
de controverse, iar dezbaterea acestora provoca reacții acide. Excepție nu a reprezentat nici hotărârea Guvernului din 14 
octombrie a.c., care punea în acord prevederile OUG 12/2019, în baza căreia, au fost distribuite fonduri, în valoare de 1,4 
miliarde de lei, UAT-urilor din România, reprezentanții Guvernului de la acea vreme, susținând că au purtat discuții serioase 
cu comunitățile locale în vederea asigurării tuturor cheltuielilor de funcționare a bugetelor locale. 

Repartizarea pe fiecare unitate administrativ-teritorială trebuia să aibă în vedere cu prioritate asigurarea cheltuielilor de 
funcționare a respectivelor unități, inclusiv privind întreținerea unităților de învățământ și pe cele aferente sistemului de 
protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum și în cazul altor cheltuieli urgent necesare 
în anul 2019, a căror efectuare nu poate fi amânată.  

Județului Maramureș, în care trăiesc peste 60% dintre etnicii ucraineni din țară, i-a fost repartizată suma de 64.413.000 
lei, o treime din aceasta revenind municipiului reședință de județ, Baia Mare. Nu mică a fost mirarea locuitorilor când au 
constatat că din cele 14 localități în care etnicii ucraineni trăiesc compact, doar o singură unitate administrativ-teritorială a 
beneficiat de fonduri pentru întreținere, iar localitățile precum Poienile de sub Munte, Ruscova, Valea Vișeului, Crasna 
Vișeului, Bistra, Rona de Sus, Bocicoiu Mare, Remeți etc. nu se numărau printre beneficiari, ceea ce a ridică numeroase semne 
de întrebare privind transparența alocării.  

Stimate domnule ministru,  
În astfel de condiții, cunoscând prioritățile dumneavoastră, vă rog să-mi comunicați: 

- Ce măsuri vor fi întreprinse, de ministerul pe care îl conduceți, pentru ca la a doua rectificare bugetară să fie cuprinse  
și alte localități precum cele menționate mai sus, încadrându-vă, în același timp, în deficitul bugetar prognozat?  

În conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, doresc răspuns formulat atât oral, 
cât și în scris. 

Deputat 
Nicolae Miroslav Petrețchi 

*** 
 

Adresată domnului Victor Sebastian Costache, ministrul Sănătății 
 

Regimul de circulație a medicamentelor de uz veterinar 
Stimate domnule ministru, 
Legea privind funcționarea farmaciilor veterinare prevede că medicamentele de uz veterinar se comercializează, în 

conformitate cu cerințele stabilite de Autoritatea Sanitar Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor, numai prin depozite 
farmaceutice veterinare, farmacii veterinare, puncte farmaceutice veterinare înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, iar 
activitatea din cadrul acestora se desfăşoară sub coordonarea şi în responsabilitatea unui medic veterinar cu drept de liberă 
practică. 

Și totuși, aceste unități vând la liber substanțe care, conform legii, nu se pot cumpăra decât cu rețetă emisă de un medic 
veterinar: antibiotice, medicamente veterinare biologice care conţin substanțe hormonale, tireostatice şi betaagoniste, ori 
substanţe din categoria psihotrope, stupefiante, adică substanţe aflate sub control naţional. 
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Toate acestea dau posibilitatea fermierilor să administreze antibiotice și alte substanțe după „ureche”, iar prin procesarea 
cărnii animalelor astfel tratate, produsele de acest fel ajung în farfuriile noastre. 

Exploataţiile care deţin animale şi sunt autorizate/înregistrate sanitar-veterinar ar trebui să achiziţioneze produsele 
medicinale veterinare doar pe bază de comandă vizată de către un medic veterinar cu drept de liberă practică, care asigură 
asistenţă medicală veterinară și care a consultat animalul/animalele și a stabilit diagnosticul. 

Stimate domnule ministru, 
Față de cele arătate vă adresez următoarele întrebări: 
1. Ce măsuri intenționează ministerul sănătății pentru a stopa practicile pe care le semnalez? 
2. Câte unități farmaceutice veterinare au fost sancționate pentru abateri similare cu cele prezentate mai sus? 
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 stimă,             Deputat  

Nicolae Miroslav Petrețchi 
*** 

 

Adresată domnului Ion Ștefan, ministru al Lucrărilor Publice,  Dezvoltării și Administrației 
 

Stadiul actual al Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL 2 
 

Stimate domnule ministru, 
După aderarea României la Uniunea Europeană (2007), în domeniile acoperite de PNDL (apă, canalizare, drumuri) nu 

există o evoluție semnificativă. De exemplu, dacă în 2014 numărul localităților din mediul rural racordate la canalizare creștea 
cu 13.10%, în 2017 (în plin PNDL) rata de creștere este aproape la jumătate (7.58%). 

În 2017 am adresat ministrului dezvoltării de la acea vreme o întrebare privind obiectivitatea și transparența procesului 
de selecție a documentațiilor depuse de unitățile administrativ-teritoriale.  

De asemenea edilii locali se plâng de faptul că standardul de cost nu este actualizat, ceea ce duce la imposibilitatea 
finalizării proiectelor. 

O altă problemă s-a constatat în modul în care sunt atribuite proiectele, foarte multe dintre firmele care câștigă licitația 
se constată ulterior că nu au fonduri, fiind incapabile să ducă lucrările la bun sfârșit. 

Anul trecut, executivul a abrogat art. V 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017, care stabilea că proiectele 
de investiții și celelalte categorii de investiții finanțate din fonduri publice se realizează cu încadrarea în standardele de cost, în 
vigoare la data aprobării/reaprobării indicatorilor tehnico-economici, însă nici după această modificare nu s-a îmbunătățit 
situația programului național pentru dezvoltare locală, existând comune care nu au finalizat niciun proiect. 

Un exemplu concret îl regăsim în comuna Rona de Sus, Județul Maramureș. Au fost aprobate 5 proiecte (pentru 
reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și extinderea rețelei de canalizare pe tronsonul DC 16 în lungime de 450 m, în valoare 
de 297,310.00 lei; reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale în valoare de 1,019,608.00 lei, reabilitarea și modernizarea 
rețelei de alimentare cu apă pe străzile secundare ale comunei Rona de Sus în valoare de 2,541,485.00 lei; extinderea lucrărilor 
de modernizare a rețelei de canalizare pe străzile secundare ale comunei Rona de Sus în valoare de 3,431,094.00 lei, 
reabilitarea podului peste Valea Sărată în localitatea Coștiui-comuna Rona de Sus în valoare de 236,407.00 lei) însă lucrările 
stagnează, comuna confruntându-se cu lipsa canalizărilor, a rețelei de apă potabilă și multe dintre drumurile secundare 
nepracticabile. 

În astfel de condiții, Stimate Domnule Ministru, Vă rog să-mi comunicați următoarele: 
1. Dacă Ministerul are o situație actualizată a proiectelor PNDL 2 care stagnează, precum și a cauzelor care au condus la 

stagnarea acestora? 
2. Analizând situația din comuna Rona de Sus, jud. Maramureș ca un caz tipic, care sunt motivele ce fac ca niciunul 

dintre cele 5 proiecte să nu fie finalizat? 
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 stimă,         Deputat 

Nicolae Miroslav Petrețchi 
*** 
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Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
 

Când vor ajunge microbuzele școlare la unitățile de învățământ din mediul rural? 
 

Stimate domnule ministru, 
Ministrul Educației Naționale a anunţat că din bugetul Ministerului pe care îl conduceți vor fi achiziţionate 2.300 de 

microbuze şcolare pentru elevii din mediul rural. Ministrul a mai precizat în ianuarie că sumele necesare pentru achiziţia celor 
2.300 de microbuze sunt prevăzute în bugetul pentru anul 2019, subliniind faptul că microbuzele vor fi contractate şi livrate 
beneficiarilor chiar în cursul acestui an şcolar. 

Promisiunea a fost binevenită. Anul școlar a început de mai bine de două luni, iar marea majoritate a unităților de 
învățământ din mediul rural, în care nevoia de aceste microbuze este mare, nu au intrat în posesia acestora. 

Astfel accesul la procesul educațional este îngreunat în mod semnificativ, școlarii ajungând cu greu la cursuri. Din 
păcate din această cauză un număr mare de elevi decid să renunțe la studii. Printre zonele afectate de această problemă se 
numără localitățile din zonele montane și cele din Delta Dunării. 

O altă consecință gravă a lipsei autobuzelor școlare este riscul ridicat privind siguranța elevilor, în special a celor din 
ciclul primar, în drumul lor spre și dinspre școală. 

Stimate domnule ministru, 
Față de cele arătate vă adresez următoarele întrebări punctuale: 
1. Când urmează să fie livrate microbuzele unităților de învățământ microbuzele promise? 
2. Dispune Ministerul de o situație a localităților cele mai defavorizate din punctul de vedere al accesului spre și de la 

școală pentru a face o eșalonare obiectivă a alocărilor? 
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 

Nicolae Miroslav Petrețchi 
*** 

 
 Interpelări 

 
Adresată: domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
De la: Mariana Venera Popescu, deputat  

 

Călătoria de astăzi,  23.10.2019 cu trenul CFR mi-a atras atenția  asupra unei probleme cu care se confruntă  CFR 
Călători și anume,  începând cu ora 8:00  nu au mai avut disponibile pentru vânzare bilete  pentru ruta București – Craiova. 

 Această problemă s-ar putea rezolva  prin suplimentarea  numărului de vagoane. 
 Statisticile spun că un procent de 8% respectiv 248 din totalul petiţiilor primite, reprezintă propuneri şi solicitări pentru 

mersul trenurilor, modificarea compunerii trenurilor prin suplimentarea numărului de vagoane. (Sursa acestei informații o 
reprezintă: https://www.cfrcalatori.ro/wp-content/uploads/2018/04/Raport_CFR_Calatori_calitate_servicii_2017.pdf)  

Raportul de activitate al CFR Călători pe anul trecut indică scăderi ale tuturor indicatorilor, atât în ceea ce privește 
numărul de trenuri și de vagoane cât și al numărului de călători transportați. Singurul indicator la care a punctat operatorul de 
stat este cel al numărului de vagoane modernizate – 24 la număr. În anul 2018, pe întreaga reţea feroviară din România au 
circulat zilnic în medie 1.366 trenuri ale CFR Călători, cu 4,3% mai puține faţă de anul 2017, când au fost 1.426. 

Întrebări: 
- De ce nu se suplimentează numărul vagoanelor? 
- Au mai fost astfel de probleme pe alte rute? 
Cu deosebită considerație,        

*** 
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Adresată: domnului Marcel Ion Vela, ministrul Afacerilor Interne 
De la: Mariana Venera Popescu, deputat  

 
În urma mai multor sesizări, am fost informată despre situația apelurilor false efectuate la serviciul național unic pentru 

apeluri de urgență, 112. Prin aprofundarea acestui subiect și consultarea mai multor statistici realizate de Sistemul de 
Telecomunicații Speciale (STS), am constatat că mai mult de jumătate din apelurile care ar trebui să fie urgențe majore ce 
necesită ajutor sunt farse ori injurii aduse operatorilor.  

Conform STS au fost efectuate peste 1 milion  de apeluri false in ultimele 9 luni ale acestui an, dintre acestea, 658.920 
de apeluri fiind inițiate de persoane care au mai apelat Serviciul de Urgență în perioada precizată. În plus, peste 50% dintre 
apeluri au fost efectuate de pe cartele prepay ori de copii, tineri sau persoane cu probleme psihice, mare majoritate din ele fiind 
apelate din județele Călărași, Covasna și Mureș. La aceste apeluri false se mai adaugă peste 2,5 milioane de apeluri care nu au 
fost abuzive, dar nici nu au reprezentat urgențe. Până în luna august a anului curent, peste 30.000 de amenzi au fost aplicate de 
Poliția Română pentru astfel de apeluri conform Ordonanței de urgență nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea 
Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. 

Astfel, din cauza numărului alarmant de apeluri false și involuntare care țin blocată linia de urgență, serviciul nu poate fi 
prestat intr-o bună funcționalitate.  

Având în vedere situația prezentată mai sus, vă rog să îmi comunicați, în scris, atât la Camera Deputaților, cât și la 
adresa de e-mail mariana.popescu@cdep.ro, răspunsul la următoarele întrebări: 

- Câte apeluri la 112 s-au efectuat în anul 2018? 
- Câte apeluri la 112 s-au efectuat până în prezent în anul 2019? 
- Câte din aceste apeluri au fost false sau involuntare? 
- Câte persoane din cele care au efectuat astfel de apeluri au fost identificate și sancționate conform legii?  
- Câte contravenții au fost aplicate în 2018 persoanelor care au folosit abuziv serviciul 112? 
- Care este valoarea totală a contravențiilor care au fost aplicate  de către Poliția Română în 2018? 
- Care este valoarea totală a contravențiilor care au fost aplicate de către Poliția Română de la începutul anului 2019  

până în prezent? 
Vă mulțumesc, 

*** 
 
 
 
 




